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Förord.

^Tack vare den flit och insigt, hvarmed mina följeslagare

under Vegas färd kring Asien och éwropa, och frco?nför allt

lönas Asiens nordkust, egnade sig at undersökningen af de ge=

nomresta trakternas naturförhållanden v, kunde rika skatter af

samlingar och iakttagelser hemföras frän ett haf som i ncotior=

historiskt hänseende hittills varit alldeles okändt, och frän en

kuststräcka, som endast på ett par punkter sommartiden varit

besökt af män hemmastadda inom naturforskningens områden.

rJ.tt bearbetn ingen af dessa samlingar och iakttagelser,

hvaraf första bandet härmed öfverlemnas till allmänheten,

genast efter vår återkomst kunnat påbörjas för att i ett sjelf=

ständigt verk utgifvas, beror pco den frikostighet, med hvilken

Riksdagen anslagit medel fö?' arbetet, och det intresse, hvarmed

samlingarnas och iakttagelsernas bearbetning omfattats ej alle=

nast af deltagarne i expeditionen, utan äfven af kvarje skan=

dinavisk naturforskare, till hvilken jag för ändamålet vändt

mig. Särskildt är jag <2):r Stioxberg förbunden för den ifver

och skicklighet, hvarmed han besörjt arbetets typografiska, con=

ordning och öfvervakat dess tryckning.

.Arbetet beräknas komma att omfatta ungefär tre band af

likco omfång med det nu föreliggande, ock om inga oförutsedda

omständigheter i)oträffa, hoppas jcvg, att dessa band skola vara

utgifna inom tva ar.

Stockholm i januari 1882.

®W (@. (^flldenmiä/cf/
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1.

Om bord på Vega den 22 juli 1878.

'

Såsom herr Grosshandlaren redan erfarit af det telegram

jag i går afsände, lemnade ångbåtarne Vega och Lena Tromsö
hamn den 21 juli kl. 2 e. m. Vi gå till en början inomskärs
till Måsö, strax sydvest om Nordkap, hvarest bref kunna
aflemnas. Då till följd af de tusen bestyr, som alltid hopa
sig de sista timmarne före en expeditions afgång, föga tid till

brefskrifning i Tromsö yppade sig, skall jag nu sända en kort

redogörelse för expeditionens utrustning och reseplanen under
de närmaste dagarne.

Till en början vill jag för undvikande af misstag och för-

vexling erinra derom, att i dessa dagar fyra fartyg afgått

under svensk flagg från nordliga Norges hamnar till Sibirien,

dock med mycket olika bestämmelse. Två af dessa, ångbåten

Fraser, förd af kapten N. Nilsson från Göteborg, och barken

Express, kapten Gundersen, hafva n}^ss lemnat Vadsö hamn
med bestämmelse att gå till Jenisej, för att der för hr Sibiria-

koffs räkning intaga ungefär 40,000 pud hvete, 500 pud talg

och något hafre, hvilka varor finnas upplagda i en simovie

nära flodens utlopp. Såsom Ni torde känna har ej hr Sibiria-

koff härmed afsett något egentligt handelsföretag, utan endast

önskat verkligen för export från Sibirien öppna den på senare

tider mångomtalta handelskommunikationen sjöledes mellan

Sibirien och Europa. De första varorna importerades denna

väg af mig under min andra Jenisejfärd 1876. Dessa båda

fartygsfärder stå så till vida i sammanhang med Vega-expedi-

tionen, att jag haft öfverinsigten öfver ångbåten Frasers ut-

1 Då det. är önskligt, att i sandingen af Vega-expeditionens vetenskap-

liga arbeten äfven tinnes tillgång till tidsuppgifter rörande expeditionens

förlopp, och då dessutom de här meddelade rapporterna utgöra de första

officiella berättelser om expeditionens arbeten och såsom sådana blifvit åter-

gifna i en mängd in- och utländska tidskrifter, så har jag ansett det riktigast

att äfven här införa dem i deras ursprungliga form.
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rustning och ombesörjt förhyrandet af Express. Dessutom
har hr Sibiriakoff tillåtit det sistnämnda fartyget att oafsedt

en mindre qvantitet salt, bestämd för fiskerierna vid Jenisej,

för expeditionens räkning från England medtaga 380 tons kol.

Vega och Lena kunna derför vid Jenisej s mynning börja

sin färd vidare längs Asiens nordkust med fullt kolförråd,

en för expeditionens framgång synnerligen lycklig omständighet.
Det tredje fartyget Lena är en liten ångbåt, nybygd vid

Motala af bessemer stålplåt, Det föres af kapten Chr. Johan-
nessen och har åtta mans besättning, till största delen för-

hyrd i Norge. Dess bestämmelse är att åtfölja Vega till myn-
ningen af Lenafloden och sedan gå uppför denna till staden
Jakutsk. Fartyget för k. svenska segelsällskapets flagg och
innehar ingen annan last än proviant för 16 månader och kol.

Oaktadt sin ringa storlek har det redan under en storm med
svår sjö på uppresan från Göteborg till Tromsö visat sig så-

som en utmärkt sjöbåt. Lena kan intaga kol för en ganska
lång tid, utmärker sig genom sina vackra proportioner och
gör i alla hänseenden heder åt den verkstad, från hvilken den
utgått, och åt de ingeniörer, som uppgjort ritningarna. 1 Den
blir så till vida af nytta för hufvudexpeditionen, som den
endast sticker sex fot djupt och derför med större trygghet
än den djupgående Vega kan röra sig i det närmast kusterna
grunda sibiriska Ishafvet,

Vid reseplanen för Vega behöfver jag ej länge uppehålla
mig, enär densamma redan blifvit utförligen framstäld i min
i flere af landets tidningar intagna inlaga till Kgl. Maj:t rörande
understöd för expeditionen från k. flottan, isynnerhet som jag
ej ansett nödigt att vidtaga någon annan ändring i nämnda
reseplan än den att gå in i Kara-hafvet ej genom Matotschkin-
sundet, utan genom Jugor-sundet, Detta sunds vestra del har
blifvit bestämd till första mötesplats för den lilla arktiska
eskader, som nu lemnat den skandinaviska halfön.

Vega är för hr Grosshandlaren väl bekant. Dess inköp
och utrustning kostar betydligt mer än de tre andra fartygens
sammanlagdt, men så är det ock det ståtligaste och bäst ut-
rustade fartyg, som hittills från Sverige utgått till de arktiska
farvattnen. Tack vare de rika medel, som så frikostigt stälts
till mitt förfogande, har fartyget vid k. flottans station i Karls-
krona kunnat erhålla en genomgående öfverhalning till skrof,

1 Första förslagsritningen är af ingeniör Runeberg från Finland. Seder-
mera hafva dock nnder byggandet vid Motala verkstad åtskilliga förändringar
vidtagits, isynnerhet i afseende på maskinen.
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rundhult, rigg, inredning och maskin, verkstäld med särskildt

afseende på fartygets bestämmelse och med den omsorg och

samvetsgrannhet, med hvilka dylika arbeten pläga vid k. flot-

tans varf utföras.

Provianteringen är beräknad för två år och verkstäld af

fartygets chef löjtnant Palander efter samråd med dr A. Envall

och med ledning af den erfarenhet, vi vunnit under den svåra

öfvervintringen på Spetsbergens nordkust 1872—1873.

Manskapets beklädnad är behörigen öfvervakad. Rikligt

förråd af reservkläder finnes. Pelskläder äro inköpta, förnäm-

ligast i Tromsö.

Liksom alla föregående från Sverige afgångna arktiska

expeditioner har äfven denna af kongl. Vetenskapsakademien

omfattats med det största intresse.

Från denna institution och riksmuseet hafva vi äfven nu

erhållit synnerligen rika bidrag till vår vetenskapliga utrust-

ning. Hvad som på detta håll ej kunnat erhållas har genom

köp anskaffats för expeditionens egna medel. Särskildt må
omnämnas, att expeditionen inköpt en dyrbar hydrografisk

utrustning, modellerad efter den, som professor F. Ekman an-

vändt vid de hydrografiska arbeten, som under de senare

åren på statens bekostnad verkstälts i Östersjön.

Öfverhufvud är vår vetenskapliga utrustning snarlik den

för expeditionen 1872—1873. Dock hafva sådana förändringar

vidtagits, som ändrade förhållanden betinga, i det denna

expedition har till bestämmelse att besöka ett till naturbeskaf-

fenhet, djur- och växtlif förut nästan fullkomligen okändt haf,

något som icke var förhållandet vid 1872—1873 års färd. Jag

har derför denna gång ansett mig böra fästa mera afseende

vid hydrografiska, zoologiska och botaniska undersökningar,

än som fallet var under en expedition, hvars arbetsfält ut-

gjordes af ett i naturhistoriskt afseende redan då så väl kändt

område som Spetsbergens nordkust.

Vegas besättning utgöres af 30 personer, deribland nio

officerare och vetenskapsmän. Dessutom medföljer ett ombud

för hr Sibiriakoff till Jenisej. Han skall der öfvervaka inlast-

ningen af säden på Fraser och Express samt derpå med något

af dessa fartyg återvända till Europa.

I förmodan att detta års milda vinter berodde derpå, att

föga is drifvit ned från polarhafvet, har jag fruktat för ett

svårt isår. Denna fruktan tyckes emellertid lyckligtvis vara

öfverflödig. Hvita hafvets nordöstra kust har enligt uppgift

af en derifrån återkommen norsk köpman detta år varit tidigare
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is- och snöfri än förut i mannaminne, och äfven från Kariska

hafvet hafva gynsamma underrättelser om årets isförhållanden

ingått med en derifrån återvänd norsk fångstman. Jag tror

mig derför kunna uttala den förhoppning, att jag vid afsänd-

ningen af nästa bref från Jugor-sundet och Jenisejs mynning

skall kunna meddela expeditionens frikostige befordrare och

gynnare goda underrättelser om utsigten för färden vidare.

2.

Om bord på Vega, till ankar i Dicksons hamn
vid Jenisejs mynning, den 7 augusti 1878.

I går kastade Vega, Fraser och Express ankar härstädes.

Lena har blifvit efter af anledning, som jag längre fram skall

anföra, men hitväntas hvarje ögonblick. Vega håller som bäst

på att från Express, hvilken, som herr Grosshandlaren torde

erinra sig, lastat kol för expeditionens räkning i London, in-

taga så mycket kol som möjligt. Sedan kolningen afslutat^.

skola fartygen, som hittills följt samma stråt, skiljas, — Fraser

och Express för att gå ett stycke uppför flodmynningen, der

intaga säd och talg och sedan i medlet af september återvända

till Europa, Vega och Lena för att fortsätta deras färd norr-

och österut. Ett tillfälle erbjuder sig således att med Fraser

sända till hemmet några underrättelser om expeditionens gång
hittills. Det är med denna lägenhet jag nu skrifver detta bref.

Såsom herr Grosshandlaren redan vet, gick början af väl-

färd långsamt. Vi blefvo uppehållna af storm och motvind
vid Måsö till den 25 juli om aftonen, då vi ändtligen kunde
lyfta ankar. För att undvika den }

Ttterligt svåra sjö, som
föregående dagars hårda storm framkallat, togs vägen till en

början genom Magerö-sundet förbi Nordkyn. Derifrån sattes

kurs på Södra Gussinnoi Nos (Gåskap) vid Novaja Semljas

vestkust. Oaktadt jag, såsom jag förut omnämnt, ämnade gå
in i Kara-hafvet genom det sydligaste sundet, Jugor schar,

stäldes kursen så nordligt, emedan erfarenheten visat, att så

mycket drifis ofta långt in på sommaren drifver af och an i

bugten mellan Waigatsch-öns vestkust och fasta landet, att
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seglatsen i dessa farvatten derigenom lätt försvåras, ifall man
ej angör Novaja Semljas vestkust ungefär vid Gåslandet och
derifrån följer vestra stranden af Novaja Semlja och Waigatsch-

ön till Jugor schar. Detta år var denna försigtighet onödig,

emedan vi nådde Jugor utan att se spår af is.

Efter en till följd af hård vind och ytterligt våldsam sjö

försvårad seglats fingo vi natten mot den 29 Novaja Semlja i

sigte. Vädret blef nu härligt. Vi ångade vidare längs med
kusten till Jugor schar, der ankaret fäldes vid samojedbyn
Chabarova den 30 på eftermiddagen. Vid inloppet till sundet

mötte vi Fraser, som gått ut att söka reda på oss, för den
händelse vi under stormen hade blifvit nödgade att ankra i

någon annan hamn vid Waigatsch-öns vestkust än den öfver-

enskomna vid Chabarova. Fraser och Express hade redan

den 13 lemnat Vadsö och sedan den 20 legat för ankar här-

städes. Ej heller de hade sett till någon is. Lena saknades

ännu, och vi voro något oroliga, huru den lilla ångbåten hade
kunnat reda sig i den höga sjö, som mötte på andra sidan

Nordkyn. En brottsjö hade till och med på den stora Vega
slagit öfver relingen och brutit sönder en af de på däck sur-

rade kistorna, märkvärdigt nog utan att skada en enda af de

i kistan inpackade termometrar, flaskor och glasrör. Vår fruktan

var obefogad. Den 31 kastade äfven Lena ankar bredvid de

andra fartygen. Orsaken till dröjsmålet hade varit en kompass-

deviation, hvilken, till följd af jordmagnetismens ringa hori-

sontela intensitet i dessa nordliga breddgrader, var större än

den, som erhölls vid de undersökningar, som för ändamålet

anstäldes innan afresan från Göteborg.

Genast vid ankomsten till Chabarova gick dr Stuxberg ut

med draggningsbåten och hemförde rika prof på sundets djur-

lif, hvaribland må nämnas kiselspongior stora som tvätt-

svampar, en mängd mollusker o. s. v. Från infödingarne er-

hölls genom köp en vacker samling af sikar, laxar, flundror,

simpor m. m. Dr Kjellman insamlade nya bidrag till ställets

flora och sysselsatte sig med studier af de arktiska fanerogama

växternas morfologi och utvecklingshistoria, en hittills föga

beaktad, men efter hvad Kjellmans här började undersökningar

synas visa högeligen intressant fråga, nödvändig att få grund-

ligt utredd för en riktig uppfattning af det arktiska växtlifvet.

Löjtnant Nordqvist sökte insamla bidrag till traktens ytterst

fattiga insektfauna, dr Almqvist undersökte enligt den Holm-
grenska metoden samojedernas färgsinne, som i allmänhet be-

fans väl utveckladt, löjtnant Palander profvade sin fotografi-
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apparat och löjtnant Hovgaard sina magnetiska instrument.

Med få ord: vi sökte så godt som möjligt begagna den korta

tid det medgafs oss att uppehålla oss vid detta ställe. För

att jämföra kronometerns gång under denna resa och färden

1875, då vi äfven några dagar uppehöllo oss härstädes, togos

af löjtnant Bove och mig solhöjder vid den förra observations-

punkten, den lilla här belägna kyrkan. Jag inköpte drägter,

husgeråcl m. m. af samojedema för temligen höga priser —
den minsta myntenhet, l som här begagnas, tyckes vara pap-

persrubeln — . Bland annat frågade jag, om jag ej kunde få

köpa några »gudar». I början svarade man mig undvikande,

men slutligen lät en gammal samojedqvinna förmå sig att visa

mig några, De togos upp ur en säck, der de voro omsorgs-

fullt inpackade i renskinnsstönar. Efter ytterligare öfvertalning

lyckades jag förmå gumman att för sju rubcl sälja mig några

stycken. Hvar och en af dessa hade olika bestämmelse och

olika utseende. En bestod t, ex. af en sten, som med tillhjelp

af granna lappar var förvandlad till en slags docka, en annan
var en likadan docka med ett ansigte af en kopparplåt, en

tredje bestod endast af en miniatyrpesk, en fjerde var en liten

skinndocka behängd med örhängen och perlor. Öfverhufvud

liknade dessa af samojederna med vördnad dyrkade gudar de

trasdockor, som bondbarnen hos oss stundom förfärdiga utan

tillhjelp af hjelpmedel från handelsbodarne i städerna.

Chabarova bebos om sommaren af nio ryska husbönder,

som om våren hitkomma från Pustosersk, hvarest de halva

sina hustrur och barn. De återvända om hösten. Under uppe-

hållet vid Chabarova sysselsätta sig ryssarne med byteshandel

med samojederna, fångst och fiske samt renskötsel. Varorna
hitforslas och återforslas till Pustosersk med renar på nartor

öfver tundran. En del af samojederna tyckes va.ra i tjenst

hos lyssarne. Ryssarne bo i låga, torftäckta trähus, samo-
jederna i tält af renskinn, till formen liknande lapparnes..

Ryssarne hafva tillsammans bildat ett bolag för fångst af hvit-

fisk (Delphinapterus leucas), fördeladt på 22 lotter, af hvilka

tvänne äro bestämda för St. Nikolaus, på det att helgonets

välsignelse måtte hvila öfver företaget. Detta oaktadt har
fångsten detta år slagit illa ut. Osämja har nämligen upp-
stått mellan deltagarne, till följd hvaraf de fattigare bland
dem vägrat deltaga i arbetet, som härigenom afstannat,

1 Den egentliga handeln tyckes här verkställas uteslutande genom
varubytq.
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Sedan handeln med samoj ederna var afslutad, blefvo vi

inbjudna att dricka te hos en af ryssarne. Under samspråket

berättade han mig, att en samojedisk offerhög fans på andra

sidan sundet, och han erbjöd sig att visa mig vägen till stället.

Derjämte omtalade han, att samojederna pläga göra löften och

vallfärder till dylika ställen och det oaktadt de voro kristna

och såsom sådana deltaga i den kristna gudstjensten. På
frågan, huru detta lät förena sig med deras schamanism, för-

klarade han, att de betraktade sina afgudar (på ryska bohan 1

)

på samma sätt som ryssarne sina helgonbilder — och han

tycktes sjelf ej vara fullt fri från tro på schman-gudarnes kraft.

Waigatsch bildar en ganska jämn, ungefär 90 kilometer

lång och 40 kilometer bred ö, som för det mesta upptages af

en jämn, mot hafvet tvärbrant stupande slätt. Endast på östra

sidan tyckes en j ordhöj d framgå, hvilken kan betraktas som
det nordligaste utsprånget af Ural-bergens nordvestra fortsätt-

ning, Pai-Choi. Grunden utgöres på vestra sidan af siluriska

kalk- och skifferlager, som på en del ställen äro rikt förste-

ningsförande. Slätten är jämförelsevis gräsrik och anses för

ett godt renbete, hvarför samojederna om våren drifva sina

renar öfver isen hit på sommarbete ; om hösten drifvas renarne

åter till fastlandet och nödgas då simma öfver det vid den

tiden isfria sundet. Sedan gammalt tyckes ön hafva varit rik

på offerställen, troligen emedan dessa här varit fredade för

olika tänkandes trosnit, Trägudar från dessa offerhögar finnas

ock afbildade redan i beskrifningarna öfver holländarnes och

engelsmännens resor på slutet af 1500-talet, och många uddar

finnas på gamla holländska och ryska kartor betecknade med
namnet Afgudaudden eller Kap Bolvan. I en af de gamla

holländska resorna erinrar jag mig hafva läst, att samojederna

återtogo de gudar, holländarne från en dylik offerhög tagit

med i en båt. Äfven vi besökte 1875 en dylik offerhög på

Jalmal. Dessa de sista lemningarne af en gudstjenst, som en

gång varit spridd bland alla folk, hafva dock ett så stort etno-

grafiskt och psykologiskt intresse, att jag ej ville försumma

det tillfälle, som här erbjöd sig att ännu en gång med en sak-

kunnig till vägvisare besöka ett dylikt ställe.

Den 31 gjorde jag derför, åtföljd af dr Almqvist, löjtnant

Hovgaard, kapten Nilsson från Fraser och den ryske värden

vid gårdagens tekalas, en utflykt öfver sundet till den ifråga-

varande offerhögen. Utflykten gynnades af det härligaste väder.

1 Ordet betyder egentligen en rå och otymplig afbildning af ett före-

mål, första utkastet till en bild.
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Offerhögen var belägen på en udde, som från Waigatsch-

ön skjuter ut i vestra mynningen af Jugor schar. Udden be-

står af en silurisk kalkplatå, som är endast sparsamt täckt

med grus och jord, men detta oaktadt under några veckor af

året prålar med en utomordentlig rikedom på blommor af olika

slag och färger. Mot hafvet stupar platån med branta kalk-

klippor, hvilka på ett par ställen blifvit af frost och vårflod

genombrutna, så att de bilda vackra grotthvalf. Det största af

dessa hålla samojederna för heligt, och här hade de ursprung-
ligen uppfört sin offerhög. Men denna förstördes för omkring
30 år sedan af en nitisk arkimandrit, och nu betecknas den
behörigt genom eld och vatten renade offerplatsen med ett

grekiskt kors. Vidt och bredt kring detta kors finnas benbitar

af offerdjur kringströdda på marken, och bland benen kan man
ännu uppleta en eller annan bränd och rostad, jämte jagtens

utbyte åt samojedgudarne offrad jernbit. Korset hafva samo-
jederna lenmat oantastadt, men i stället hafva de i dess grann-
skap utvalt åt sig en ny offerhög.

En mängd på pannbenet qvarsittande renhorn voro här
uppresta på en tre till fyra fot hög jordhög. Bland dessa horn
voro käppar instuckna, på hvilka andra renhorn voro upp-
trädda genom ett i pannbenet anbragt fyrkantigt hål. Äfven
en mängd andra ben, isynnerhet af ren och björn, lågo upp-
staplade på stället. Bland dessa må nämnas skallen och lab-

barne af en nyss skjuten björn. Bredvid denna lågo på en
sten tvänne begagnade blykulor, tydligen de, med hvilka björ-

nen blifvit fäld. Men dessutom lågo ännu andra åt gudarne
offrade föremål strödda på offerplatsen, såsom gammalt jern-

skrot, bitar af gamla yxor, ett stycke af en munharmonika
o. s. v. På sydvestra sidan om högen fans vidare ett stort

antal små träbeläten uppstälda, alla försedda med otympliga
utskärningar, hvilka skulle föreställa ögon, näsa och mun.
Strax bredvid sågos lemningarne af en eldstad, der offermål-

tiden anstalts. Ryssarne berättade, att man vid offrandet ej

allenast lät gudarne smaka af offerdjurets blod, utan äfven,

när tillgång dertill fans och man ville ställa sig rätt väl med
dem, göt bränvin i deras mun.

Sedan löjtnant Hovgaard tagit en teckning af offerhögen,

lade jag en del renhorn, björnskallar, offrade jernbitar och
några af de på marken kringströdda gudarne i en säck, hvilket

allt behölls som god pris. Sjelfva offerhögen blef dock oska-

dad, och jag förmodar att blifvande vallfärdande knappast
skola kunna märka, den försigtiga skattning, som deras rika
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gudaförråd undergått. Oaktadt ryssen dagen förut i afseende

på samojedgudarnes kraft visat sig som en fullständig skep-

tiker och bedt mig taga med mig så inånga guda-trästickor

jag behagade, blef han dock nu något illa till mods, ända tills

jag på hans begäran blidkat de förfördelade genom att sjelf

lemna en skärf till offerhögen i form af tvänne mellan ett par

stenar i högen nedlagda silfverslantar.

Tydligen lugnad häraf, visade min vägvisare mig nu till

en gammal samojedgraf, belägen vid stranden af en liten insjö,

som skildes från hafvet af ett smalt sandnäs. Jag lät genast

bära en liten medtagen jolle öfver sandnäset och rodde till

stället. Samojedgrafven bestod af en omsorgsfullt af bjelkar

hopfogad kista, som med pålar och tvärslår var fästad vid

marken. Framför kistan låg omstjelpt en samojedsläde. I graf-

ven funnos jämte samojedskelettet lemningar af den dödes klä-

der, en uppsättning af de husgerådssaker, som ansetts behöf-

liga i den andra verlden, m. m. Under tiden hade dr Alm-
qvist gjort en rik skörd bland Waigatsch-öns förut nästan

okända laf-flora och bland dess rika fanerogamvegetation.

Dessutom hade en ortbestämning erhållits på den märkvärdiga

udden. Mycket nöjd med utbytet, återvände jag på aftonen

till Chabarova, der alla fartygen nu lågo förankrade.

Följande morgon den 1 augusti lyfte den lilla eskadern

ankar och ångade eller seglade öster ut genom Jugor schar

till Kara-hafvet. Detta var fullkomligt isfritt. Vädret var

vackert — vinden för det mesta svag och skral, så att Fraser

nödgades bogsera Express, hvarigenom framfärden något för-

dröjdes. För att, så vidt möjligt var, godtgöra den tidsförlust,

som uppkom härigenom och genom de lödningar och dragg-

ningar, som löjtnant Palander med tillhjelp af löjtnanterne

Bove och Brusewitz 4 gånger dagligen anstälde från Vega, lät

jag trenne af expeditionens deltagare, dr Almqvist, löjtnanterne

Hovgaard och Nordqvist, gå om bord på Lena, med order att

med detta lilla och jämförelsevis snabbgående fartyg gå förut,

landstiga i det sund, som åtskiljer Hvitön (Beli ostrow) från

Jalmal, uppehålla sig der för naturhistoriska undersökningar

i 36 timmar och sedan resa vidare den lämpligaste vägen till

den hamn, der vi nu ligga för ankar, och som bestämdes till

samlingsplats för samtliga fartygen. De öfriga tre fartygen

fortsatte den en gång faststälda kursen.

Länge såg det ut, som om jag skulle blifva i tillfälle att

härifrån rapportera: »vi hafva nått Jenisej utan att möta ett

isstycke». Men vid framkomsten till Hvitöns breddgrad upp-
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hörde sjögång och vind plötsligen på ett sätt, som tydligen

angaf grannskapet af is. Kort derpå mötte vi äfven vidsträckta

fält af driris, hvilken dock var så sönderfrätt och så gles, att

den icke bildade något verkligt hinder för våra fartyg. Af
större olägenhet blef en svår tjocka, som hindrade oss att

genom solobscrvationer noggrant bestämma fartygets läge i

det grunda farvattnet närmast Hvitön, och derigenom föran-

leddes åtskilliga krokar i fartygets kurs, hvilka eljest kunnat

undvikas. Tidtals förlorade vi nu våra följeslagare ur sigte.

Strax sedan vi kommit öster om Hvitön upphörde isen

åter fullkomligt. En tämligen hård och knapp vind började

nu blåsa, medförande rikligt regn och tjocka, som försvårade

angörandet af land. Detta fingo vi i sigte den 6 augusti kl. a

på morgonen. I' anseende till den svåra tjockan ansåg löjt-

nant Palander det dock ej vara rådligt att genast gå in mellan

de många holmar och skär, som omgifva den egentliga, ännu

ej kartlagda hamnen, utan han kastade i stället ankar i lä af

en utanför belägen holme. Till vår glädje sågo vi nu älven

såväl Express som Fraser komma seglande och ångande in

från hvar sitt håll till A
T

egas ankarplats.

Senare på dagen, när dimman något lättat, och nödiga

lödningar från en af ångsluparne blifvit utförda, flyttades alla

tre fartygen till en annan plats mellan holmarne, en från alla

håll fullkomligt skyddad, och dock från flere håll tillgängliga

rymlig hamn, å ena sidan begränsad af fasta landet, å andra

sidan af en mängd större eller mindre klippholmar. I af-

seende å naturbeskaffenheten lemnar denna hamn intet öfrigt

att önska — naturligtvis på klimatet när. Stället, som för

första gången besöktes af ett verkligt sjögående fartyg 1875

och då af mig benämndes »Dicksons hamn», är t}^dligen be-

stämdt att i en framtid blifva en hufvudexportort för Sibiriens

produkter. Såsom hamn är det i alla hänseenden att föredraga

framför längre uppför floden belägna ankarplatser.

I geologiskt hänseende är trakten ganska enformig, enär

alla klipporna bestå af en plutonisk bergart, snarlik den som
så rikligt träffas på Spetsbergen. Äfven djurlifvet i vattnet

är till följd af dettas ringa salthalt fattigt. Deremot hoppas

jag, att botanisterna skola göra rikt utbyte. Slätterna och

dälderna mellan klipporna äro betäckta med en blomsterrik

fanerogamvegetation, som redan bär en sibirisk prägel, och

sjelfva klipporna äro klädda med en rik vegetation af lafvar,

en växtgrupp som hittills nästan alldeles icke blifvit studerad

vid Asiens nordkust, och som bör för hemlandets forskare
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blifva af särskildt intresse genom jämförelse med den så utom-

ordentligt väl studerade lafvegetationen på den skandinaviska

halfön, Grönland och Spetsbergen.

Genast vid vår hitkomst fälde löjtnant Palander en stor

och synnerligen fet isbjörn, och under dagens lopp hafva yt-

terligare tvänne björnar blifvit fälda, En mängd vildrenar

beta på de omgifvande grässlätterna. De hafva dock hittills

med föga framgång jagats af våra skyttar. Fågellifvet är fat-

tigt, åtminstone i jämförelse med det, vi varit vana att möta

i andra arktiska trakter.

Just nu hör jag från däck: »Lena kommer»; alla fartygen

äro således om några minuter åter församlade i samma hamn.

Redan i morgon komma Fraser och Express att lemna oss,

för att gå till deras bestämmelseort ett stycke uppför floden.

Äfven Vega och Lena böra då vara segelklara. Men för att

löjtnant Bove skall hinna kartlägga hamnen och för att låta

våra naturforskare få tid till några ytterligare utflykter, ämnar

jag dock uppskjuta resan härifrån till lördag morgon. Någon

tidsförlust bör härigenom icke uppstå, enär Asiens nordkust

knappast torde vara isfri före månadens slut. Om några dagar

bör således den omtvistade frågan, om Kap Tscheljuskin detta

år kan passeras eller ej, vara löst. Jag hyser fortfarande de

bästa förhoppningar, hvilka ytterligare stärkas af det fullkom-

ligt isfria haf, som omgifver oss. Men isen är en oberäknelig

stormakt, och för den händelse denna skulle visa sig allt för

fiendtlig, skall jag söka ställa- så till, att detta års expedition,

huru det än går med dess hufvudmål, skall genom allvarliga

vetenskapliga undersökningar i de trakter, expeditionen be-

söker, värdigt ansluta sig till föregående svenska forsknings-

färder i den höga norden.
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3.

Om bord på Vega, öster om Kap Tscheljuskin,

den 20 augusti 1878.

Vi hafva nyss kringseglat Kap Tscheljuskin. Efter hvad

det synes, kommer is icke att hindra färdens fortsättning åt-

minstone till Lenas mynning. Der kommer Vega att skilja

sig från sin trogna följeslagarinna hittills, ångbåten Lena r

som skall segla uppför floden till staden Jakutsk. Jag har

derför all utsigt att om några dagar kunna öfver Jakutsk och

Irkutsk tillsända herr Grosshandlaren den berättelse om resan

från Dicksons hamn hit, som jag nu börjar nedskrifva. Jag

kan till min stora glädje börja med: allt så bra som möjligt.

Efter Frasers och Express' afresa på morgonen den 9 till

simovierna ett stycke längre uppför floden lät jag Vega ännu

dröja ett dygn qvar vid Dicksons hamn, för att bereda löjt-

nant Bove tillfälle att afsluta kartläggningen af denna ypper-

liga, från alla håll skyddade och derför, som jag hoppas, för

framtiden vigtiga hamnplats. Vega och Lena lättade således

först den 10 aug. på morgonen ankar för att fortsätta färden.

Kursen stäldes till de vestligaste af Kamenni-öarne, belägna

utanför Pjasinas mynningsvik. Himmeln var molnhöljd; luf-

tens temperatur ända till + 10°,4 C; vattnets i början + 10°,

sedan + 8°, dess salthalt obetydlig. Ingen is syntes under

dagens lopp. Gynnad af en frisk bris från SO kunde Vega

derför med fullt utspända segel anträda sin färd. Längre fram

på dagen började dock hafvet betäckas af en dimma. Detta

nödgade oss att framgå med stor försigtighet, isynnerhet som

vi under dagens lopp seglade förbi en mängd smärre öar,

hvilka icke finnas utsatta på sjökortet.

Vackert väder och isfritt haf gynnade äfven den följande

dagens färd. Men dimman blef nu så tät, att vi redan på
morgonen måste för några timmar lägga till vid en af de

många små öar, som vi mötte på vår väg. Ön bestod af en

låg gneishäll, endast sparsamt täckt af grus, som dels var

fullkomligt kalt, dels beklädt af en ytterst torftig vegetation

af förkrympta mossor och fanerogamer. Deremot hade den i

dessa trakter under sommarmånaderna rådande fuktiga väder-

leken på stenar och berghällar framkallat en yppig lafvegeta-

tion, som lemnade dr Almqvist en rik skörd.
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Hafvets vatten var föga salt, åtminstone på ytan, och

hafsalger saknades derför nästan fullständigt, hvaremot botten-

skrapan lemnade åt zoologerna ett ej ringa utbyte af till en

del rena hafsformer.

På eftermiddagen (den 11 aug.) hade vädret något klarnat,

så att vi kunde segla vidare. En och annan isbit syntes nu r

och om natten tilltog isen i oroväckande grad, dock ej i så-

dan mängd, att den verkade ofördelaktigt på seglatsen. Sna-

rare gagnade den derigenom, att den dämpade hvarje spår till

sjögång, en omständighet som var synnerligen fördelaktig för

de undersökningar af hafvets temperatur på olika djup och de

draggningar, som tvänne gånger dagligen anställas från far-

tyget.

Isen utgjordes nästan uteslutande af bayis, så sönderfrätt,

att den snarare bestod af sammanhängande issörja än af verk-

lig is. Det var tydligt, att den om några dagar skulle vara

fullkomligt försvunnen. Oaktadt en så svår dimma tidtals

sänkte sig öfver hafvet, att fartygen med ångpipans hjelp måste

taga reda på hvarandras läge, fortsatte vi vår färd mot nord-

ost längs en okänd väg, uppfyld af holmar och förmodligen

äfven undervattensgrund, ibland, då dimman blef för tjock r

läggande till vid någon grundis, något större isflak eller nå-

gon af de större eller mindre holmar, hvilka mellan Dicksons

hamn och Kap Tscheljuskin bilda en skärgård längs med
hafskusten. Att vi under denna seglats icke en enda gång-

stötte på grund, är ett vackert bevis på det utmärkta sätt,,

på hvilket fartygets navigering sköttes af löjtnant Palander

och under hans erfarna ledning af de vid vaktgöringen biträ-

dande officerarne löjtnanterne Brusewitz och Hovgaard.

Småningom började vattnets salthalt att tilltaga, dess

temperatur att minskas. Samtidigt blef äfven det organiska

lifvet på hafvets botten rikare, så att t, ex. dr Stuxberg med
svabeln under natten mellan den 13 och 14 aug., medan far-

tyget låg förtöj dt vid ett drifisflak, upphämtade en mängd
praktfulla rena hafsformer, t. ex. stora exemplar af den märk-

värdiga krinoideen Alecto Eschrichtii, en mängd sjöstjernor

(Asterias Linckii och panopla), pyknogonider o. s. v. Dragg-

ningarna nära land började äfven nu att lemna dr Kjellman

åtskilliga större hafsalger. Deremot var det högre växt- och

djurlifvet på land ännu så fattigt, att kusten här bildar en

fullständig ödemark i jämförelse med Spetsbergens och vestra

Novaja Semljas klippstränder. Alkor, rotges, lunnar, tejstar

och tärnor, som vid Spetsbergen möta i tusen och åter tusen
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tal, saknas här fullständigt. Måsar och tjufjon (Lestris), hvilka

der bort rned sitt ständiga pladder och skrik och kif om ma-
ten uppfylla luften, förekomma här endast sparsamt, hvärd era
med tvänne arter, och det förefaller, som om de här skulle

gräla mindre med hvarandra. Endast snösparfvar, sex eller

sju arter vadare och några gåsarter träffas på land i någon
större mängd. Lägger man härtill en eller annan ripa, en

fjälluggla (Strix nyctea) och en falkart, så är traktens hela

fågelfauna uppräknad, åtminstone så vidt vi hunnit taga reda

på densamma. Af varmblodiga djur i det utanför liggande

hafvet mötte oss endast tvänne hvalrossar, några storkobbar

(Phoca barbata) och en hop snaddar (Ph. hispida). Fisk före-

kommer här sannolikt i riklig mängd.
Ett synnerligen märkligt fynd måste jag ännu omtala.

Medan fartyget låg förtöjdt vid ett af de få drifisstycken, som
vi träffade af tillräcklig styrka och storlek att bära ett tiotal

man, gick jag jämte löjtnant Nordqvist ned på isen för att se

åt, om jag ej här kunde finna något spår af det märkvärdiga
stoft af kosmiskt ursprung, som jag träffade 1872 på isen vid

Spetsbergens nordkust. Något dylikt kunde jag ej här få rätt

på. I stället fastade löjtnant Nordqvist min uppmärksamhet
på några gula fläckar på snön, hvilka jag, i tanke att de här-

rörde af något diatomacéslam, bad honom samla och lemna
till undersökning åt någon af expeditionens botanister. Vid
den undersökning, som med anledning häraf anstäldes, befans

det dock, att man här icke hade att göra med något organiskt

ämne, utan med en grofkornig sand, som uteslutande består

af ganska vackert utbildade kristaller af ända till ett par milli-

meters genomskärning. Jag har ännu ej haft tid och lägenhet

att närmare undersöka dem, men kan såsom van mineralog-

se, att man här ej har att göra med något vanligt terrestriskt

mineral, kanske dock med ett under den stränga vinterkölden

från hafsvattnet utkristalliseradt ämne.
Den 14 till 18 augusti lågo vi, under väntan på klart

väder, för ankar i en i sundet mellan Taimyr-ön och fasta

landet belägen ypperlig hamn, som jag benämnt Aktinia-

hamnen, med anledning af den mängd aktinior, skrapan här

bragte upp från hafsbottnen.

Landet var snöfritt och täckt med en grågrön växt-matta,

bildad af en tät blandning utaf gräsarter, mossor och lafvar.

Artantalet af fanerogama växter var ytterst ringa ; möss- och

isynnerhet lafvegetationen deremot riklig nog. Det hela bildar

tydligen ett renbete vida bättre än det, som finnes i de renrika
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dälderna i Belsound, Isfjorden och Storfjorden på Spetsbergen.

Några ryska fångstmän hafva helt säkert ej på ett århundrade
besökt dessa trakter, och dock sågo vi här endast några få

renar, beklagligen allt för skygga för våra jägares ihärdighet.

Kapten Johannessen tillskref kanske med rätta detta förhållande

den omständigheten, att varg finnes i trakten. Han sade sig

nämligen hafva sett vargspår och en nyss af varg dödad ren.

Med den medförda ångslupen gjorde löjtnant Palander, be-

ledsagad af löjtnant Hovgaard, några utflykter för undersök-

ning af sundet, som skiljer Taim}Tr-Ön från fasta landet. Detta

sund befans för grundt och orent, den i sundet mot vester

gående strömmen för stark, för att Vega med säkerhet skulle

kunna denna väg framtränga till Taimyr-viken. Deremot kan
jag, för den händelse en observationsstation ej skulle kunna
upprättas vid sjelfva Kap Tscheljuskin, förorda Aktinia-hamnen
till stationsort för de meteorologiska iakttagelser, som enligt

det Weyprechtska förslaget samtidigt skulle anställas på en

mängd ställen i den höga norden. Hamnen bildar nämligen

en från alla håll skyddad bugt med god ankarsättning.

Oaktadt den rådande dimman ännu ej skingrats, lyfte Vega
och Lena åter ankar den 18, för att fortsätta sin färd mot Kap
Tscheljuskin. Den erfarenhet vi sedermera vunnit rörande

väderleksförhållandena i dessa trakter visar, att vi gjort rätt;

man hade sannolikt fått vänta på klart väder tills hafvet åter

blifvit isbelagdt,

Vi ångade fram längs med Taimyr-öns vestra strand.

Denna omgifves af en mängd öar, som ej finnas utsatta på

kartan, och är möjligen sjelf af sund delad i flere delar. För

öfrigt tyckes Taimyr-öns nordspets ej gå så långt mot norden

som kartorna angifva. Is mötte vi endast i ringa mängd och

blott bayis, så sönderfrätt att man knappast såg ett enda

stycke starkt nog att bära ett par man. All denna is måste

snart vara bortsmält. Sjelfva Taimyr-bugten var nästan isfri.

Vi fingo till och med åter under färden öfver densamma

pröfva en svag sjögång.

Den 19 augusti fortsatte vi att ånga och segla längs kusten

af Tscheljuskin-halfön, fortfarande i en ytterst tät dimma, hvil-

ken endast stundtals skingrades så mycket, att landkonturerna

kunde urskiljas. Under dagens lopp ångade vi förbi ett vid-

sträckt fält obruten is, som upptog en bugt på vestra sidan af

Tscheljuskin-halfön. I dimman syntes isen genom den hägring,

som framkallades af strålbrytningen vid horisonten, grof och

hög, men då vi framkommit till sjelfva iskanten, visade det
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sig, att äfven denna fasta is var nästan lika sönderfrätt som

den, hvilken bildade de isstrimlor, hvilka då och då mötte oss

på hafvet.

Dimman hindrade oss att se långt, och jag befarade redan,

att Asiens nordligaste udde skulle vara så omgifven, att vi ej

skulle kunna landa på densamma. Snart skymtade dock åter

en isfri udde fram i nordost, En liten mot norr öppen, för

tillfället isfri vik skar här in i landet. I denna kastade far-

tygen kl. 6 e. m. den 19 augusti ankar under flaggning och

salut från en af de små kanoner Vega medförde. Vi hade

nått det första målet för vår färd — den gamla verldens nord-

ligaste udde.

Luften hade klarnat, och udden låg framför oss solbelyst

och snöfri. Liksom vid ankomsten till Jenisej 1875, mottogos vi

äfven här af en stor isbjörn, som redan innan ankaren blifvit

fälda sågs från fartygen gående af och an på stranden, då och

då blickande och nosande ut åt viken, tydligen i afsigt att få

reda på, hvilka objudna gäster nu nalkades en trakt, der

björnen förut öfvat ett obestridt herravälde. Skrämd af sa-

luten tog han dock hastigt till flykten och undgick derigenom

våra jägares kulor.

För att få en astronomisk ortbestämmelse på denna vigtiga

punkt och för att lemna våra zoologer och botanister tillfälle

till några exkursioner dröjde jag här till följande middag.

Kap Tscheljuskin bildas af en låg udde, som är delad i

tvänne delar af den vik, der fartygen kastat ankar. En bergs-

höjd med långsamt sluttande sidor löper från den östra stran-

den parallelt med kusten mot söder. Enligt ungefärlig beräk-

ning af de astronomiska iakttagelserna och triangelmätningar

som gjordes, är den vestra udden belägen vid 77° 36' 37" N.

Lat. och 103° 25,s' Long. O. från Greenwich, den östra åter

något nordligare, nämligen vid 77° 41' N. Lat. och 104° 1' O.

Long. Inåt landet tyckas bergen småningom resa sig till en

höjd af 1000 fot. Såväl denna bergshöjd som slättlandet voro

nästan snöfria. Endast här och der syntes stora, hvita snö-

fält på fördjupningarna i bergets sidor eller i någon djupare,

smal klyfta på slättlandet, Vid sjelfva stranden stod dock is-

foten ännu qvar på de. flesta ställen.

Marken på slättlandet består af lerfält, som dels äro nästan

kala och sönderspruckna i mer eller mindre regelmässiga sex-

sidiga rutor, dels täckta af en likadan af gräs, mossa eller

lafvar bildad växtmatta som den, hvilken mötte oss på de

ställen, der vi de föregående dagarne landat. Bergarten var
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dock ej här granit, utan upprättstående, ej försteningsförande
skifferlager, rika på kristaller af svafvelkis. På ytterudden
genomkorsades skifferlagren af mäktiga qvartsgångar. Af fa-

nerogamer kunde dr Kjellman här endast upptäcka 24 arter,

de flesta utmärkta genom en synnerlig benägenhet att bilda

täta, halfklotformiga tufvor. Afven lafvegetationen var enligt

dr Almqvist enformig, ehuru yppigt utvecklad. Det såg nästan
ut, som om Tscheljuskin-halföns växter härifrån försökt vandra
vidare mot norr, men då de mött hafvet stannat på den allra

yttersta udden. Här fann man nämligen på ett mycket litet

område nästan alla de växter, såväl fanerogamer som krypto-

gamer, som landet hade att bjuda på, och många af dem sökte

man förgäfves längre upp på slätten.

Djurlifvet på land täflade med det högre växtlifvet i fat-

tigdom. Af foglar syntes endast en mängd simsnäppor, några
Tringa-arter, en lom, en ytterst talrik skock taflackor (Anser
bernicla), några få ejdrar och lemningar efter en fjälluggla. I

det utanför liggande hafvet, som nu på en eller annan kring-

drifvande isbit när var isfritt, sågs en enda hvalross, tvänne

stim belugor (Delphinapterus leucas) och några få småsälar

(Phoca hispida) — äfven det var här tydligen ytterst fattigt på
varmblodiga djur. Deremot upphämtade skrapan från hafvets

botten åtskilliga större alger (Laminaria Agardhi m. fl.) och

en mängd lägre djur, hvaribland mycket stora exemplar af

Idothea entomon, en isopodart som äfven förekommer i Öster-

sjön och våra större insjöar, och som anses utgöra ett bevis

derför, att dessa under istiden sammanhängt med Ishafvet.

Algskörden var så till vida af intresse, som den lemnade ett

ytterligare bevis på oriktigheten af den åsigt, som länge varit

rådande, att det Sibiriska Ishafvet helt och hållet skulle sakna

högre alger.

Under segling mellan Kap Tscheljuskin och

Olonek den 21—26 augusti 1878.

Då Vega den 20 augusti middagstiden lättade ankar, var

hafvet i det närmaste granskapet af Asiens nordudde så isfritt,

att jag hoppades, det vi skulle hafva öppet vatten ej allenast

längs kusten, som ett stycke på andra sidan om Kap Tschel-

juskin drager sig mot söder, utan äfven rätt öster ut ända
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till de Nysibiriska öarna. I enlighet med expeditionens pro-

gram stäldes derför kursen i rättvisande O. t. S., bland annat

i hopp om att på denna väg träffa en vestlig fortsättning på

den Nysibiriska ögruppen.

Den 20 och 21 augusti ångade vi i den ifrågavarande rikt-

ningen fram bland drifis, hvilken fortfarande var mycket spridd,

men bildade gröfre och större flak än de, som vi förut mött

under resan. Beklagligen försvårades navigeringen af en så

tät dimma, att man endast kunde se isfälten och isstyckena i

fartygens omedelbara granskap. Det blef härigenom omöjligt

att få en öfverblick af isens utsträckning och läge.

Efter att natten mot den 22 hafva genomseglat ett temligen

tätt drifisfält, kunde vi längre fram på dagen ej komma vidare

i ostlig riktning. Kursen stäldes nu mera sydligt, men äfven

i denna riktning mötte snart ishinder, åtminstone så vidt man
i den täta dimman kunde döma. För att invänta klarare väder

lade vi vid middagstiden till vid ett af de större isflaken. På
afstånd såg detta groft och starkt ut, men då vi gingo ned på
detsamma, befans äfven det så sönderfrätt, att det tydligen

inom kort skulle vara alldeles bortsmält. Då det något klarnat,

ångade vi vidare. Det varade dock endast en kort stund, innan

vi åter nödgades med isankare förtöja fartygen vid ett annat

isfält. Det var eljest fara värdt, att vi i dimman skulle så in-

trassla oss i den islabyrint, i hvilken vi råkat, att den svenska

expeditionen skulle drabbas af samma öde som den österrikisk-

ungerska för sex år sedan.

Tidigt på morgonen den 23 klarnade luften något. De is-

ankare, med hvilka vi legat förtöjda, intogos, och vi började

åter ånga fram bland isfälten, för att söka öppet vatten. Oaktadt

de isfält, som nu omgåfvo oss, voro så sönderfrätta, att vi tyd-

ligen ej kunde vara långt från drifisfältets kant, kunde vi dock
i den tjocka, som snart ånyo omgaf oss, hvarken åt öster eller

söder finna någon passerbar ränna.

För att komma ut, återstod oss derför intet annat än att

i nordlig och nordvestlig riktning söka nå den öppning, genom
hvilken vi seglat in i isfältet. Härtill åtgick nästan ett helt

dygn, så att vi först den 23 kl. l
j-2l e. m. åter befunno oss i

öppet vatten.

Djupet, som under våra irrfärder bland isen vexlade mellan
33 och 35 famnar, började nu att minskas, hvilket antydde
granskap af land. Detta varskoddes kl. 8 t. 45 m. efter mid-
dagen.
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Landet utgjordes af den östra Taimyr-halföns nordöstra
udde, belägen ungefär vid 76° 30' Lat. N. och 113° Long. O.

från Greenwich. Hafvet utanför var på ett afstånd af 15 a 16

minuter fullkomligt isfritt. Sex minuter från land vexlade djupet
mellan 6 och 12 famnar.

Luften hade klarnat. En nordvestlig bris förde fartyget

hastigt utan tillhjelp af ånga fram öfver en fullkomligt smul
sjö. Snart blefvo strandafsatserna höga och af den egendom-
liga, i pyramidlika koner söndersplittrade form, som utmärker
Jenisejs östra strand mellan Mesenkin och Jakovieva. Vackra
berg af minst 2000 till 3000 fots höjd syntes ett stycke innan-

för stranden. Liksom strandslätten voro sidorna, topparne och
högsta krönet på dem alldeles snöfria, om man undantager
några få issamlingar af föga utsträckning, som hopat sig i

bergens klyftor. Afven några smärre glacierer tycktes före-

komma, men de afslutades redan på en höjd, som jag upp-

skattar till 800 a 1000 fot öfver hafsytan.

Djurlifvet börjar nu blifva mycket rikt. Redan under det

vi lågo förtöjda vid isflaken i det nj^ss omtalade drifisfältet

hade dr Stuxberg med trawl-nätet från ett djup af 35 famnar
upphämtat en oväntad mångfald af praktfulla marina djur-

former, deribland tre exemplar af en på stjelk fästad krinoidé,

förmodligen unga individer af Alecto Eschrichtii, hvilken tillika

träffades i otaliga fullvuxna exemplar, massor af sjöstjernor

(t. ex. Solaster papposus, endeca, furcifer, Pteraster militaris,

Astrophyton eucnemis), och af den för öfrigt ytterst säll-

synta Molpadia borealis, tvänne bläckfiskar, en kolossal pyk-

nogonid af 180 millimeters genomskärning m. m. Ej mindre
rikt, ehuru med delvis andra former, var det lägre djurlifvet

på mindre djup.

De här förekommande djuren äro alla tydligen rena ishafs-

former, utan någon som helst invandring från sydliga haf,

såsom fallet utan tvifvel är med Spetsbergsfaunan. Samlingarna

af dem böra derigenom blifva af stort vetenskapligt intresse

för de undersökningar, som sedan längre tid tillbaka utförts

af Nordens naturforskare rörande de vid våra kuster träffade

lefvande och fossila glaciala djurformerna, och som beröra

frågor af stor vigt för kännedomen om det sista tidskiftet af

jordklotets historia.

Ofta kunde man från fartyget ej se spår till is. Liksom

vi förut mött land långt ut, der man på kartorna anger haf,

så framseglade vi nu, såsom herr Grosshandlaren af bifogade
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sjökort 1 kan se, öfver trakter, som på kartorna äro betecknade

med land.

Kl. 11 förmiddagen den 24 augusti varskoddes »land förut

om babord». Det var tydligen den ö, som under namn af

Preobraschenski-ön på kartorna finnes utsatt i början af Cha-

tangas mynningsvik. Den är dock belägen fyra längdgrader,

d. v. s. öfver tio svenska mil längre mot vester än livad sjö-

korten angifva.

Då vi kommo närmare, visade sig ön bestå af tvärbrant

afslutade horisontala lager, i hvilka jag hoppades finna för-

steningar. Dels med anledning häraf, dels för att bereda dr

Kjellman och dr Almqvist tillfälle till en landexkursion i

denna förut icke af någon vetenskapsman besökta trakt, lät

jag fartygen för några timmar kasta ankar vid detta ställe.

Den nordöstra, tvärbranta, enligt mätning af löjtnant

Nordqvist 800 fot höga strandafsatsen på ön utgör tillhåll för

otaliga alkor och krykjor (Larus tridactylus), och, medan an-

karet fäldes, varskoddes på stranden nedanför tvänne björnar,

som inom kort skötos, den ene af löjtnant Brusewitz, den

andre af kapten Johannessen. Ons gräsbevuxna södra slutt-

ningar voro täckta af en ganska yppig, artrik vegetation och

lemnade derför botanisterna en rik skörd. Utom alkor och

krykjor sågos här åtskilliga fjällugglor, stormåsar och tejstar.

Af insekter insamlades en art Staphylinus, trenne exemplar af

en Chrysomela-art jämte några diptera, poduror och arachnider.

Mitt hopp att i kalklagren finna rikligt med försteningar blef

deremot gäckadt, Endast en enda belemnit träffades, an-

tydande, att ön består af samma under den sekundära tids-

perioden afsatta lager, som upptaga vidsträckta delar af nord-

vestra Sibiriens slättland.

Otåliga att komma vidare lyfte vi åter ankar kl. 10 e. m.

Vi äro nu på 78 ä 74° N. Lat., och nätterna börja blifva mörka,

hvilket nödgar löjtnant Palander till stor försigtighet vid na-

vigeringen, isynnerhet som kusten är osäkert utlagd och det

utanför liggande hafvet så grundt, att vi under den återstående

färden till Lenamynningen för det mesta endast haft ett djup

af 5 ä S famnar. Deremot hafva vi sedan den 23 på aftonen

varit gynnade af ett härligt väder och af ett fullkomligt is-

fritt haf.

Att döma af den erfarenhet, vi under dessa dagar vunnit,

skulle således Sibiriens nordkust under sensommaren icke vara

1 Kortet, ett ryskt sjökort af år 187f>, är jämte dera införda rättelser

här i lialf skala återgifvet genom bilagda karta.
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mer besvärad af is än t. ex. Hvita hafvet under högsommaren.

Orsaken härtill är, såsom jag redan i programmet för resan

påpekade, att söka i den massa varmt vatten, som de stora

sibiriska noderna om sommaren föra ut till hafvet. Dessa for-

hållanden belysas närmare af de hydrografiska undersöknin-

garna under expeditionens gång.

Oberoende af de bestämningar af hafsvattnets temperatur

vid ytan, som anställas i sammanhang med de vanliga me-

teorologiska iakttagelserna sex gånger om dygnet, hafva vi

två till tre gånger dagligen bestämt vattnets temperatur och

salthalt vid olika djup. Vid dessa undersökningar, som före-

trädesvis verkstälts af löjtnanterne Palander och Bove, har

professor Ekmans värmeisolerande vattenupphämtmngsapparat

blifvit använd. Den arbetar åtminstone vid de mindre djup,

å hvilka vi varit i tillfälle att pröfva densamma, utmärkt val.

Resultatet har varit följande:

Om djupet uppgår till minst 30 meter, vexlar temperaturen

nå bottnen mellan - 1> och - 1°,4 C. Vattnets tyngd uppgår

flerstädes till 1,026 ä 1,027, motsvarande en salthalt föga mindre

än vattnets i den Atlantiska Oceanen. Vid ytan deremot har

temperaturen varit ytterst vexlande. Så t. ex. + 10° vid Dick-

sons hamn, + 5°,4 något söder om Taimyr-sundet, + Ölsinne

bland drifis strax utanför samma sund, + 3°,o utanför Taimyr-

Tiken _ 0°,i vid Kap Tscheljuskin, + 4°,o utanför Ohatanga

bäy + 1° 2 till + 5°,s mellan Chatanga och Lena. Ytvattnets

tvngd har under denna tid i en bred ränna vid kusten aldrig

överstigit 1,02.3, oftast endast uppgått till l,oi eller derunder.

Det sistnämnda talet motsvarar en blandning af ungefar en

del hafsvatten med två delar flodvatten. Dessa tal bevisa ove-

dersägligen, att en varm och föga salt ytström från Obs och

Jenisejs mynningar framgår först längs med kusten mot nord-

ost och sedermera under inflytande af jordens rotation vidare

mot öster. Andra likartade strömmar åstadkommas genom

Ohatanga, Anabar, Olonek, Lena, Jana, Indigirka och Kolyma.

hvilka alla utgjuta sitt under Sibiriens heta sommar mer eller

mindre uppvärmda vatten i Ishafvet och göra detsamma under

en kort tid af året nästan isfritt längs med kusten Det var

«n riktig uppfattning af dessa förhållanden, som föranledde

mig att framkasta planen för den nu pågående expeditionen.

Hittills har allt gått efter beräkning. Måtte nu blott be-

räkningarna också framdeles hålla streck, så att jag ännu

denna höst kan få den glädjen att från någon hamn vid Stilla

Oceanens kust sända telegram till hemlandet,
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Alla deltagarne i expeditionen äro lifvade för detta stora

mål och sträfva att hvar på sin plats bidraga till dess för-

verkligande.

P. S.

12' norr om Lenas mynning den 27 augusti 1878.

Det var ursprungligen min afsigt att ankra vid Lenas myn-
ning. Men god vind och isfritt haf bereda här en så ypperlig

lägenhet att fortsätta, att jag ej anser mig berättigad att för-

summa den. Vi skiljas derför nu natten mellan den 27 och

28 från ångbåten Lena, för att härifrån segla direkte till

Fadejew-ön, der jag ämnar uppehålla mig några dagar. Der-

ifrån fortsattes vidare direkte till Berings sund och Japan. Ut-

sigterna till framgång äro de bästa möjliga. Allt väl om bord.

Fartyget i ypperligt skick. Kolförrådet tillräckligt.

4.

Om bord på Vega, infrusen vid kusten af Sibirien

i granskapet af Berings sund, Lat. 67° 7' X.,

Long. 173° 24' V. från Greenwich, den 25 no-

vember 1878.

För den händelse jag under vinterns lopp skulle kunna
bereda lägenhet att skicka bref till hemlandet, börjar jag redan
nu att nedskrifva en fortsättning af den berättelse, som jag de
sista dagarne af augusti afsände med kapten Johannessen från

Lenas mynning. Kapten Johannessen bör med ångbåten Lena
hafva kommit till Jakutsk före medlet af september, och de
med honom afsända brefven borde tvänne månader derefter

hafva nått Sverige.

Ifall denna berättelse och den vidfogade kartan riktigt

framkommit, känner herr Grosshandlaren, att resan från Je-

nisej rundt om Kap Tscheljuskin till mynningen af Lena icke

mötte några synnerliga svårigheter, betingade af ishinder, att

båda de fartyg, som under denna del af expeditionen stodo till

mitt förfogande, i fullgodt skick och med alla man om bord
friska nådde den del af polarhafvet, der de enligt expeditio-

nens plan skulle åtskiljas.
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Jag förmodar äfven, att det framgår af de bref, som blifvit

med ifrågavarande lägenhet afsända, att vi alla då voro nästan

förvissade om att redan detta år nå Japan. Denna förhopp-

ning har icke gått i fullbordan. Efter att under färden vidare

hafva haft att kämpa med temligen svåra ishinder, infrös Vega
i slutet af september på den plats, som öfverskriften af detta

bref anger, knappast 200 kilometer från Berings sund. Fartyget

är oskadadt, beqvämt och varmt, dess af grundisar bildade

vinterhamn säker, mat- och kolförrådet rikligt, helsotillståndet

om bord utmärkt. På det ifrågavarande missödet när är så-

ledes allt så bra som möjligt — och jag hoppas i början af

nästa sommar kunna fortsätta färden vidare.

Såsom en blick på en karta öfver Asien utvisar, mynnar
Lenafloden med talrika armar, som genomlöpa ett vidsträckt

deltaland, ungefär midt på Asiens nordkust. Afståndet der-

ifrån till Jugor schar är nästan lika stort som afståndet till

Berings sund. Kuststräckan på ömse sidor om denna flod är

dock betydligt olika. På vestra sidan skjuter landet upp mot
norr till granskapet af 78:de breddgraden, d. v. s. till en bredd-

grad som endast på få ställen af det norra Ishafvet blifvit

öfverskriden, och vid hvilken man merendels har att befara

mötet med ogenomträngliga ismassor. Öster ut deremot böjer

sig kusten småningom mot söder, så att det sund, som förenar

Stilla Oceanens och Ishafvets vatten, ligger söder om polkretsen,

ungefär vid Haparandas breddgrad. På vestra sidan bildar

kustlandet en vidsträckt skoglös tundra, medan deremot skogs-

gränsen mellan Lena och Berings sund på många ställen löper

nästan ut till kusten. Det var nu första gången fartyg fram-

seglat längs med vestra delen af denna kuststräcka, och längs

med en betydlig del af densamma hade ej ens en båt förut

framgått. För öfver 200 år sedan har deremot ett fartyg seglat

från Lena till Berings sund, och om denna färd ej upprepats,

hafva dock sedan dess talrika sjöfärder företagits med Lena,

Kolyma, Jana, Indigirka eller Berings sund till utgångspunkt

längs med de flesta delar af Sibiriens nordostkust. På vestra

sidan äro kusterna ytterst oriktigt kartlagda, så att vi fram-

seglat öfver en sträcka af nära 500 kilometers längd, hvilken

på de nyaste kartor öfver Sibirien är utsatt som land. Några

betydande fel i kartläggningen af den östra kuststräckan hafva

vi deremot icke kunnat upptäcka. På vestra sidan ligger kusten;

så vidt man vet, öppen och utan skydd mot polarhafvets is-

massor, på östra sidan deremot skiljes det egentliga polar-

hafvet från hafvet vid kusten af de Nysibiriska öarne och
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Wrangels land. Med anledning häraf hade man skäl att vänta,

att de hufvnd sakligaste svårigheterna för vår färd skulle värn

öfvervunna vid ankomsten till Lena. Redan före expeditionens

afgåhg uttalade jag dock den farhågan, att svårigheterna för

expeditionen egentligen skulle börja öster om Kolyma, enar

endast mindre betydande floder på denna sträcka falla ut i

hafvet och man derför ej här kunde påräkna att möta den

varma kustström, som vester om denna flod under sensom-

maren åstadkommer ett jämförelsevis isfritt haf. Denna far-

håga, ehuru för några dagar glömd under den af lyckan på

allt sätt gynnade första delen af var färd, har bcklagligen full-

ständigt besannats.

Herr Grosshandlaren kommer nämligen att af mina rese-

berättelser finna, att de sakförhållanden, som utgjort utgångs-

punkten för dessa betraktelser, påtryckt vår sjöfärd under

olika delar af densamma dess prägel: mellan Norge och Jugor

sehar ingen is — mellan Jugor och Jenisej obetydligt is —
mellan Jenisej och Björnöarne (belägna vid 71° n. bredd ungefär

1000 kilometer bort om Lenas utlopp) längs kusten nästan ingen

is — öster om Björnöarne is, som ju längre man kom öster ut

blef allt tätare och tätare, tills densamma i förening med natt-

gammal nybildad is slog vårt fartyg i bojor vid sjelfva gränsen

till Stilla hafvet s alltid isfria vatten.

Det var ursprungligen min afsigt att låta Vega följa Lena

till någon ankarplats vid Lenaflodens mynning, och att först

skilja mig frän tenderfartyget sedan jag sett detta välbehället

angå vidare uppför floden. Den gynsamma vinden, det isfria

hafvet jämte obenägenhet en att onödigtvis utsätta den djup-

gående Vega för farorna af det sannolikt mycket grunda far-

vattnet utanför Lenaflodens delta förmådde mig dock att lemna

min följeslagare i öppna hafvet ungefär 20 kilometer eller 2

svenska mil frän Lena-deltats nordspets. .lag gjorde detta sa

mycket hellre, som någon särskild fara icke förefans för ång-

båten Lena att ensam uppsöka den segelbara flodarmen. Detta

fartyg hade nämligen med särskildt afseende härpå blifvit

bygdt sa grundgående, att det kunde flyta öfverallt, der äfven

mindre grundisar uppmuddrat och jämnat hafsbotten, d. v. s.

på de flesta ställen nästan in till sjelfva stranden. Dessutom

hade herr Sibiriakoff under välvillig medverkan af biskopen

och af guvernören i Jakutsk låtit uppföra ett sjömärke på en
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höjd vid den för seglats lämpligaste af Lenaflodens mynnings-

armar. För att denna farled nattetid skulle kunna anlöpas,

var en jakut vidtalad att under de mörka höötaftnarne här

underhålla en högt flammande vårdkase. Han skulle äfven

upploda farvattnet i floden för fartygets lotsning till Jakutsk,

samt på förhand uppsöka en lämplig vinterhamn, ifall öfver-

vintring blefve nödig. Äfven om ångbåten Lena under för-

söket att göra an floden skulle råka på grund, var fartyget så

lätt, att dess omtänksamme kapten med de för ändamålet med-

förda draggar, ankaren och kablar lätt åter borde kunna taga

det loss, något som naturligtvis vore förenadt med vida större

svårighet i afseende å den stora och tunga Vega.

Efter skilsmässan stalde Lena sin kurs mot land, vi der-

emot vår mot nordost till de sydligaste af de Nysibiriska öarne.

Dessa äro, såsom jag i arbetsplanen påpekat, synnerligen

märkvärdiga i vetenskapligt hänseende. De lemningar af mam-
mut och en mängd med den samtida djurformer, hvilka gifvit

oss så oväntade upplysningar rörande beskaffenheten af den

djurverld, som fordom bebott Norra Asien, förekomma näm-
ligen i vida rikligare mängd på dessa öar än på fasta landets

tundra. En del hafsbankar äro här så uppfylda med ben och

betar af mammut, att elfenbenssamlare, hvilka under en följd

af år nästan hvarje vår i nartor förspända med hundar be-

gifvit sig från fasta landet öfver isen till dessa öar, för att der

under sommarens lopp insamla elfenben, om hösten, då hafvet

ånyo blifvit isbelagdt, återvändt med en rik skörd. Denna
uppsamlades vid den förut otaliga gånger vitjade stranden och

är derför antingen af höststormarne och höstdrifisen uppressad

från hafvet, eller utsköljd ur strandens sandlager. Enligt He-

denström 1
, den enda bildade person, som sommartiden närmare

undersökt dessa öar, träffas dessutom i det inre af dem hela

kullar täckta med benlemningar utaf mammut, noshörning,

häst, uroxe, bison, får m. fl. Till följd af traktens svårtill-

gänglighet har dock någon utförlig vetenskaplig undersökning-

här hittills icke blifvit företagen, och här föreligger fördenskull

ett arbetsfält af utomordentlig vigt för vårt jordklots historia.

Visserligen skulle det icke kunnat ens ytligt bearbetas på de

få dagar, vi äfven under gynsammaste förhållanden nu skulle

haft tid att uppehålla oss i dessa trakter. Men för den veten-

skapliga expedition, som inom en snar framtid torde komma
att afsändas till denna trakt, syntes mig dock en förberedande

1 En sibirisk tjensteman. Såsom namnet anger, förmodligen af svensk

•eller finsk bord.
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undersökning, äfven om den skulle komma att inskränka sig

till lödningar vid kusterna och utredning af isförhållandena

om sommaren, vara af så stor vigt, att jag gerna önskade för

några dagar lägga till vid någon af öarne eller åtminstone

med fartyget kryssa mellan dem.

Luften var stilla, men för det mesta mulen, temperaturen

ända till + 4° C, hafvet isfritt. Det gick derför raskt framåt.

Men sedan vi på eftermiddagen den 28 augusti fått i sigte de

vestligaste- af öarne, Semenoffski och Stolbovoi, blef hafvet så

grundt, att vi långa sträckor nödgades ånga öfver 3^2 till 4

famnars vatten. En del mycket sönderfrätt is eller snarare

issörja möttes äfven. Detta nödgade till en mängd tidsödande

omvägar och hindrade Vega att framgå med full fart. Först

den 30 middagstiden kommo vi således utanför Liachoffs ö,

der jag ämnat landstiga. Men dess vestkust var omgifven af

söndersmulad is och så grundt vatten, att man redan på ett

afstånd af 15' från land hade endast 4 famnars djup. Om ock

isen icke bildade någon allvarlig svårighet för Vega, var den

dock ett obehagligt hinder för tillryggaläggandet med båt eller

ångslup af den betydliga sträckan mellan fartyget och land

och kunde, för den händelse en hastig frost inträffade, blifva*

en verklig boja, som för vintern fängslade oss vid detta ställe-

En plötslig storm i detta grunda vatten blefve dessutom farlig

för ett på en öppen redd förankradt fartyg. Utsigten att under

några dagar kunna ströfva omkring på denna ö ansåg jag icke,

så lärorikt detta än skulle hafva varit, uppväga faran att för-

fela expeditionens hufvudmål. Planen att landstiga uppgafs

derför och kursen stäldes söderut till det sund, som skiljer de-

Nysibiriska öarne från fasta landet. —
För att få reda på landfördelningen under tertiärtidens slut r

för att lära närmare känna de ryggradsdjur, hvilka voro sam-

tida med menniskans första uppträdande på jordklotet, för att

få nya bidrag till lösande af den svårbesvarade frågan, hur

det varit möjligt för stamfäderna till Indiens elefanter att lefva

i Sibiriens isöknar, för att lära känna växterna och hafsdjuren

under forna geologiska tidskiften i dessa trakter, för att få

någon större kunskap om det Sibiriska Ishafvets beskaffenhet

— en fråga, som numera tyckes blifva af verklig betydelse för

sjöfarten — , bör en noggrann vetenskaplig undersökning af alla

de öar, som ligga norr om Sibiriens fasta land, verkställas så

snart som möjligt. Sedan nu de fördomar, med hvilka det

utanför liggande hafvet betraktats, blifvit skingrade, synes en

sjöexpedition från Jakutsk med ett mindre ångfartyg säkrast
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föra till målet. Härtill torde ångbåten Lena vara s^ynnerligen

lämplig. Dess ringa djupgående gör, att man med densamma
utan svårighet kan komma nästan in till kusten, den är lätt

handterlig, den kan rida ut en storm i den sjö, som före-

kommer i dessa farvatten, och dess sidor af svenskt bessemer-

stål lemna ett så godt skydd mot is, som man gerna kan be-

gära af ett fartyg af så ringa storlek. Fartyget är indeladt i

vattentäta afdelningar, så att det, äfven om det erhåller en

läcka, ej bör vara förloradt, det är försedt med särskilda rost-

jern och ångsåg, för den händelse man behöfver använda drif-

ved till bränsle, o. s. v. —
Sundet mellan den sydligaste af de Nysibiriska öarne och

land är endast inemot 30' bredt. At fasta landet till begränsas

det af en udde, som förr ofta utgjort slutpunkten för kust-

färderna från Lenanodens mynning öster ut, och som kanske
just derför i likhet med många andra för storm och is svår-

passerbara uddar på Rysslands nordkust erhållit namnet Syjatoi

Nos (den heliga udden). Den oförskräckte ryske ishafsfararen

Laptjeff förklarade 1736, att kringseglingen af denna udde var

omöjlig, emedan enligt enstämmig försäkran af de jakuter,

som lefva i denna trakt, de omgifvande ismassorna åldrig-

smälta. Trenne år derpå (1739) kringseglades udden af Laptjeff

sjelf — ett af de många exempel, huru möjliga många »omöj-

ligheter» i sjelfva verket äro. Samma seglats gjordes 1761 i

ett efter livad det tyckes temligen isfritt vatten af sibiriske

köpmannen Schalauroff. Enligt min öfvertygelse är hafvet här

hvarje år farbart ej allenast med ångfartyg, utan äfven med
en vanlig fångstskuta, förutsatt att denna är bemannad med
dugliga, sj ovana fångstmän.

Äfven vi funno hafvet vid Svjatoi Nos ganska isfritt och

kunde derför den 31 augusti på förmiddagen utan svårighet

under stilla, vackert väder genomsegla sundet. Det omgifvande
landet var snöfritt.

Härifrån var hafvet längre mot öster isfritt närmast kusten.

Vattnet var föga salt och visade en temperatur af ända till

+ 4° G. Ännu den 1 september fortfor det vackra vädret med
sydlig vind och en lufttemperatur vid middagstiden i skuggan

af + 5°,6 C. Men natten mot den 2 blef vinden nordlig, tem-

peraturen sjönk till — 1°. Den följande natten inträffade ett

rikligt snöfall, så att hela däcket och Björnöarne, som vi nådde

den 3 middagstiden, voro snötäckta. Björnöarne äro några

mindre klippöar, belägna invid kusten, å 71° Lat. och 160'

Long. Ost från Greenwich, omkring 360' från sydspetsen af
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Ljachoffs ö. Denna sträcka hade vi tillryggalagt på 3 dygn r

d. v. s. 120' på dygnet, en omständighet, som, om man tager

i betraktande den tid, som förloras genom draggningar, löd-

ningar och bestämning af vattnets temperatur och salthalt på

olika djup, samt den försigtighet, man måste iakttaga under

färden i ett alldeles okändt farvatten, visar, huru föga vi under

denna del af vår resa varit hindrade af is. En eller annan

isbit möttes i alla fall, och längre norr ut visade sig samman-

hängande drifisfält, hvilka hindrade mig att fullfölja planen

att från Kolymas mynning ånga norr ut, för att se till, om
man ej kunde finna land eller öar mellan Ljachoffs ö och

Wrangels land.

Ett försök att från den ostligaste Björnön taga vägen rakt

öster ut till Kap Schelagskoj måste också öfvergifvas med an-

ledning deraf, att vägen 40' å 50' öster om Björnöarne spärra-

des af ogenomträngliga ismassor. Vi tvungos åter att uppsöka

det isfria farvattnet närmast kusten, men äfven det blef allt

smalare och smalare. Man nödgades hålla sig allt närmare

kusten, oaktadt hafvets djup här på ett oroande sätt aftog.

Några längre uppehåll behöfde dock ännu ej ifrågakomma. Vi

seglade förbi mynningen af Tschaun bay natten mot den 6

september, och Kap Schelagskoj nåddes den 6 kl. 4 förmiddagen.

Afståndet mellan denna udde och Björnöarne är i rak linie

180'. Till följd af de många omvägarne i isen hade vi behöft

öfver 2 1
,

,

2 dygn för att tillryggalägga denna sträcka, hvilket i

medeltal motsvarar 72' om dagen eller 3' i timmen — en

hastighet, som vid en färd i ett mestadels isbeströdt farvatten

ännu måste anses ganska tillfredsställande.

Endast tvänne sjöfärder äro förut kända längs denna kust,

nämligen Deschneffs 1048 och Schalauroffs 1760—64. Denna

senares öden äro så upplysande för en jämförelse mellan de

medel, man fordom förfogade och nu förfogar öfver under

färder i Ishafvet, och lemna en så vacker bild af den ihär-

dighet och det mod, med hvilka de ryske ishafsfararne under

förra århundradet ersatte livad som brast i utrustning och

kanske också sjövana, att jag ej kan underlåta att här med-

dela en kort redogörelse för hans färd.

Schalauroff var en förmögen sibirisk köpman, som tyckes

hafva gjort till sin lifsuppgift att undersöka den öster om
Lenaflodens utlopp belägna delen af Sibiriens nordkust, 17G0

afreste han från Lena med ett derstädes bygdt fartyg. Första

året fördes detta endast till den närmast öster ut belägna floden

Jana, hvarifrån den egentliga sjöfärden börjades i juli 1761.
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Samma år lyckades han den T
6
T september att kringsegla den

så illa beryktade Heliga udden (Svjatoi Nos), och i slutet af

månaden nåddes Björnöarne. Men här hindrades det bräck-

liga fartyget af is och den sena årstiden att framtränga vidare.

Schalauroff uppsökte derför ett säkert vinterqvarter vid Ko-
lymaflodens mynning och uppförde der med tillhjelp af drif-

ved en stuga, som försågs med försvarsverk af snö, bestyckade

med ett par små kanoner. Härifrån afseglade han ånyo det

följande året, då isen lossnat från kusten, men kunde till följd

af motvind och andra missöden icke tränga längre än till vest-

sidan af Kap Schelagskoj, hvarifrån han återvände till sin

förra vinterbostad, dock med föresats att fortsätta följande

sommar. Men det af trenne års ishafsfärder uttröttade man-
skapet vägrade att följa. Färden måste derför afbrytas, och

Schalauroff sjelf, hvars egna tillgångar nu voro uttömda, nöd-

gades resa till Moskva, för att skaffa medel till företagets fort-

sättande. Sedan detta lyckats, förhyrdes nytt manskap, med
hvilket han 1764 åter seglade ut i Sibiriens Ishaf. Der drab-

bades han nu af Franklins olycksöde. Hvar och huru blef i

sextionio år okändt, ända tills en af Wrangels följeslagare år

1823 vid hafskusten öster om Schelagskoj träffade en gammal
af drifved och lemningar af ett förlist fartyg uppbygd koja,

hvilken, att döma af infödingarnes berättelser, uppförts af

Schalauroff. Menniskoben strödda kring stugan angåfvo, att

denna ihärdiga och oförskräckta ishafsfarare och hans följe-

slagare omkommit, förmodligen af skörbjugg. De hade an-

vändt flere år att framtränga den sträcka, som vi med tillhjelp

af ånga tillryggalagt på fyra eller fem dygn!

Nätterna började nu blifva så mörka och hafvet så is-

fyldt, att vi måste finna oss i att om natten ligga stilla, van-

ligen med fartyget förtöj dt vid någon större grundis. Då det

den 6 på morgonen blef dager, funno vi oss så omgifna af is,

att det blef omöjligt att framtränga vidare rakt åt öster. Det

blef derför nödvändigt att söka isfriare vatten antingen norr ut

eller i den fortfarande nästan isfria, men grunda vattenrännan

närmast kusten. Det senare valdes. Men det var denna gång
förenadt med ej ringa svårighet att tränga fram mot land

genom de ismassor, som omgåfvo oss och hvilkas utsträckning

vi under nattens mörker icke kunnat urskilja.

Knappast hade vi kommit nära land, förr än två båtar, af

samma bygnadssätt som eskimåernas umiaker eller qvinno-

båtar, varskoddes, fullastade med infödingar, de första vi mött

sedan vi lemnat Chabarova vid Jugor schar. Halt gjordes för
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att låta dem komma om bord. De mottogos vänligt, men be-

klagligen kunde ingen af dem tala ryska eller något annat för

oss begripligt språk. Endast en gosse kunde räkna till tio på
engelska, hvilket visar, att infödingarne här tyckas vara mera
i beröring med amerikanska hvalfångare i Berings sund än

med ryska köpmän. Sedan dess hafva vi dagligen varit i sam-

färdsel med infödingarne vid kusten, men ännu hafva vi ej

mött en enda, ej ens bland de vidt och bredt kringresande

ren-tschuktscherna, som kunnat säga en begriplig mening på
något europeiskt språk. I stället har löjtnant Nordqvist, som
tyckes vilja, om tillfälle dertill erbjuder sig, framdeles egna sig

åt en utförlig genomforskning af denna del utaf Sibirien, med
ifver och framgång vinnlagt sig om att lära sig deras språk,

och jag har dessutom lemnat en af fångstmännen, Jonsen, full

frihet från alla andra göromål, med vilkor att han så mycket
möjligt är skall vistas tillsammans med tschuktscherna, för

att lära känna deras språk och lefnadsvanor. Jag hoppas så-

ledes längre fram kunna lemna en ganska trogen bild af detta

folks lefnadssätt, hvilken jämte de omfattande och fullständiga

samlingar af redskap och drägter jag hemför bör blifva af så

mycket större intresse, som tschuktschen ännu delvis begagnar

sig af sten- och benredskap och som detta på den ursprung-

liga stråkvägen mellan gamla och nya verlden bosatta folk

bär en omisskänlig prägel på en gång af gamla verldens mon-
goler och nya verldens eskimåer och indianer.

På andra sidan om Kap Schelagskoj ångade vi den 6 och

7 vidare i en smal, öppen och isfri ränna närmast stranden,

men endast med sakta fart till följd af det okända och i kust-

rännan ofta ganska grunda farvattnet. Natten mot den 8 sep-

tember lade vi såsom vanligt till vid ett grundisflak. Svablen

och trawl-nätet utsattes och lemnade en rik skörd.

Om morgonen funno vi oss åter så omgifna af is och

dimma, att vi, efter några fåfänga försök att genast komma
vidare, nödgades lägga till vid ett större drifisflak helt nära

land. Då fartyget, sedan dimman lättat, kunde ses från land,

fingo vi genast besök af en mängd infödingar, som med tecken

inbjödo oss att landstiga. Emedan det i alla fall var omöjligt

att genast komma vidare, lät jag sätta ut en båt och gick

jämte de flesta af kamraterna i land.

Stranden bildas här af en låg sandvall, som framgår mellan

en mindre strandlagun och hafvet; längre in höjer sig landet

småningom till kala, snöfria, eller af de sista dagarnes snöfall

med ett tunt snöpuder täckta bergshöjder. Lagunbildningar
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af samma slag som de, hvilka här för första gången mötte oss,

äro betecknande för Sibiriens nordöstra kust. Tschuktschernas

byar uppslås vanligen på sjelfva den strandvall, som skiljer

lagunen från hafvet. Bostäderna utgöras af stora rymliga tält,

hvilka omsluta ett eller ett par sofställen. Dessa bilda liksom

ett särskildt inre af varma renskinn omgifvet tält, som upp-

lyses och uppvärmes med en tranlampa. Om sommarn, men
ej om vintern, eldas dessutom i midten af det yttre tältet med
ved, för hvilket ändamål ett hål linnes anbragt i toppen af det

brutna tälttaket.

Vi blefvo öfverallt mycket vänligt mottagna, och man bjöd

oss hvad huset förmådde. För tillfället var tillgången på föda

riklig. I ett tält kokades renkött i en stor gryta af gjutjem.

Vid ett annat höll man på att stycka och uttaga inelfvorna

från tvänne nyss skjutna eller slagtade renar. I ett annat

sysslade en gumma med att ur renarnes våm uttaga det gröna

spenatlika inmätet och proppa det i en sälskinnssäck, tydligen

-att förvaras till grönsaksförråd under vintern. 1 Andra säckar

af sälskinn sågos fylda med trän. Dessa säckar äro såväl luft-

som vattentäta. De bestå af hela huden med undantag af

hufvudets, som är bortskuren vid halsen. Då säcken användes

till förvaring af våtvaror, är den hårdt tillknuten vid halsen

äfvensom vid öfriga öppningar i skinnet, hvaremot ett svick-

iiål är anbragt i en trä- eller benbit, fästad på inre sidan å en

af framtassarne. Utanför ett tält lågo tvänne friska hvalross-

hufvuden med stora praktfulla tänder. — Barn funnos i mängd:

de behandlades vänligt; alla sågo mycket friska ut. Ofta kring-

buros de af såväl qvinnorna som männen på axlarne och voro

då så påpaltade, att de nästan bildade en skinnboll. I det

inre tältet voro de deremot fullkomligt nakna, och härifrån

•såg jag dem någon gång utan skor eller andra kläder springa

ut mellan tälten på den frostklädda marken i en temperatur

under 0°. Jag tillbytte mig här en mängd husgerådssaker,

vapen och drägter.

1 Inmätet i renvåmmen anses äfven af eskimåerna i Grönland som en

läckerhet. Utom denna osmakliga anrättning uppsamla tschuktseherna om
sommarn ett betydligt förråd blad och unga skott af flere olika växtslag,

deribland en videart, hvilket, sedan det fått jäsa och frysa, spisas antingen

utan vidare tillredning tillsammans med köttet, eller kokt till en art grön-

soppa. För att tillfredsställa sitt behof af växtföda, förtära de äfven rötterna

af åtminstone tvänne arter inhemska växter. Den ena rotarten bildade

runda knölar, något större än hasselnötter cch snarlika dem i smak; den

andra liknar de tjocka kägellika birötterna af Phaca frigida. Möjligen

kommer härtill ännu ett tredje slag, roten af en umbellifer.

8
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Om morgonen den 9 september försökte vi ånga vidare,

men nödgades snart af den ihållande och täta dimman att

lägga bi vid en grundis på sex famnars vatten. Då dimman
lättat, funno vi, att grundisen låg helt nära land. Vi dröjde

der till den 10 september. En mängd landutflykter gjordes.

Stranden bildas af sand, som strax ofvan om högsta vatten-

ståndet blir betäckt med en yppig gräsmatta. Längre inåt ses

en ganska hög bergsträckning och bortom den på ett betyd-

ligt afstånd från kusten snötäckta bergstoppar. Låglandet be-

står af sand- och lerlager, som tydligen ganska nyligen höjts

öfver hafvets yta. Märkvärdigt är, att man helt och hållet

saknade de flyttblock, som bilda ett så utmärkande drag i

Norra Europas och Norra Amerikas lösa jordlager, ett för-

hållande som tyckes antyda, att isbräer under de senaste tid-

skiftena icke spelat någon framstående roll i denna del af

norra half klotet. Att döma af den fullkomliga bristen på flytt-

block längs med de nutida hafsstränderna torde ej heller för

det närvarande i hafvet norr ut finnas något sådant glacial-

land som Grönland.

På en del ställen går den fasta klyften ut till kusten och

bildar der branta, 50 till 60 fot höga bergstupor, som bestå af

talkskiffer, mer eller mindre kiselblandad kalk och kiselskiffer.

Lagren stryka från norr till söder, äro nästan upprättstående,

men föra icke några försteningar. I geologiskt hänseende voro

dessa klippor således af mindre intresse. De lemnade doktor

Almqvist goda bidrag till kännedomen om denna trakts förut

alldeles okända laffiora. Skörden af högre landväxter var der-

emot till följd af den långt framskridna årstiden obetydlig, och

i hafvet draggade doktor Kjellman förgäfves efter alger. Djur-

verlden var fattig; — i hafvet syntes endast en hvalross och

några salar, i land inga däggdjur, men väl lemmelhål och

lemmelgångar, som i alla riktningar genomkorsade marken.

Bland foglar voro simsnäppor (en Phalaropus-art) talrikast. I

granskapet af fartygets förtöjningsplats träffades för det när-

varande icke några bostäder, men på många ställen af stranden

sågos gamla hustomter. På ett ställe vid mynningen af en

ännu ej fullkomligt utsinad eller utfrusen bäck upptäckte

doktor Stuxberg en mängd grafvar med brända ben. För-

bränningen hade varit så fullständig, att endast få af de qvar-

blifna benfragmenten kunde af doktor Almqvist igenkännas

som menniskoben. Efter förbränningen hade benlemningarne

och askan blifvit samlade i gropen och täckta först med torf

och sedan med små flata stenar.
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Det var nu första gången, som ett fartyg lagt till vid
denna kust. Vår hitkomst har derför tydligen varit en mycket
märklig händelse för infödingarne, och ryktet derom måste
hafva spridt sig hastigt. Vi mottogo nämligen, oaktadt några
tält icke funnos i granskapet, fortfarande talrika besök. Märk-
värdigt är att se den öfverensstämmelse, som är rådande mellan
tschuktschernas och grönländarnes husgerådssaker. Denna
öfverensstämmelse går ofta till de minsta enskildheter, såsom
närmare synes af de vapen och husgerådssaker jag tillbytt

mig. Emedan jag 1875 och 1876 icke kunde begagna de små-
saker jag medförde för byte med infödingarne, hvilka deremot
begärligt mottogo äfven sedelpengar, tog jag beklagligen vid

denna expeditions afgång från Sverige icke något dylikt med
mig, men väl ryska pengar. Dessa senare hafva här ingen
användning. En 25-rubelsedel värderas af tschuktscherna
mindre än ett grant tvålomslag, och ett guld- eller silfver-

mynt mindre än tenn- eller messingsknappar. Ett eller annat
silfver-50-örestycke har först kunnat utprånglas, sedan det-

samma medelst genomborrning blifvit lämpadt till örhänge.

För framtida resandes gagn vill jag nämna, att de här be-

gärligaste varor äro:
(

grofva sy- och stoppnålar; knifvar, helst

stora; yxor; sågar; borrar och andra redskap af jern; linne-

och ylleskjortor, helst af granna färger, men äfven hvita; hals-

dukar; tobak. Härtill kommer naturligtvis branvin — ett

mynt, som jag visserligen haft tillgång till, men ansett mig
förhindrad att använda. För detta offra infödingarne hvad
som helst. De äro eljest sluga och beräknande handelsmän
och snart sagdt vanda dertill från barndomen genom den
byteshandel, som de förmedla mellan Amerika och Sibirien.

Månget till marknaden i Irbit kommet bäfverskinn härrör från

ett i Amerika fångadt djur, hvars skinn sedan gått ur hand
i hand mellan amerikanska och sibiriska vildar, tills det slut-

ligen nått den ryske köpmannen. För denna byteshandel

hålles en slags marknad på ön Ilir i Berings sund. Ilir utgör

dock endast en af mellanstationerna. Vid den mest aflägsna

handelsplatsen i Polar-Amerika säges (enligt den ryske resan-

den Dittmar) ett bäfverskinn någon gång betalas med endast

ett blad tobak!

Tobak är här i allmänt bruk. Alla män (och äfven qvin-

norna, när de få tillfälle dertill) röka ur egendomliga pipor,

som männen alltid bära på sig jämte elddonet och tobaks-

pungen. Piporna äro ytterst små. Det till rökning använda

ämnet utgöres stundom af tobak, stundom af något surrogat,
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af hvilket. prof medtagits. Elddonet utgöres af stål, agat och

fnöske, det senare dock af annat slag än det fnöske vi bruka.

Till tände medföras vanligen flätor af träfibrer, erhållna genom

söndertuggning af något dertill lämpligt träd- eller buskslag.

Tobaken eller tobakssurrogatet tuggas äfven. Tuggan lägges

derpå till torkning bakom örat och användes sedan till rök-

ning. Salt användes icke, men socker tycka alla mycket om.

Kaffe förstå de sig ej på, om det ej blifvit ytterligt starkt

sockradt. Te dricka de gerna.

Doktor Almqvist har undersökt en mängd infödingars

färgsinne och funnit nästan alla hafva normal syn. För att

uppmuntra dem att underkasta sig profvet, bjöd han den

examinerade efter examens slut en sup konjak till en början

om IV2 kub.-tum. Många blefvo redan häraf något rusiga,

glada, muntra, ostadiga på benen, men ej gräliga.

Några buro små amuletter kring halsen, hvilka de ej bytte

bort; en bar om halsen ett grekiskt kors. Han tycktes hafva

blifvit döpt, men med hans kristendom var det väl ej så syn-

nerligen mycket bevändt. Han korsade sig nämligen med
mycken ifver i vår närvaro för solen. Några spår till religion

eller religiösa bruk hafva vi för öfrigt icke kunnat upptäcka.

Männernas klädedrägt består af en eller nere renskinnspeskar

snarlika lapparnes. Utanpå pesken bäres i regn eller snöväder

en skjorta af tarmskinn eller för grannlåtens skull af bomulls-

tyg, hvilket af infödingarne benämnes »kalikå». Hufvudbo-

naden består af en åtsittande perlbeprydd mössa; dock gingo

såväl män som qvinnor ännu oftast barhufvade. Om vintern

drager man öfver hufvudet en under hakan hopsydd hufva af

långhårigt skinn, som går ned öfver axlarne, under ytter-

pesken. Skodonen utgöras af mockasiner med sulor af hval-

rosskinn, om vintern någon gång af björnskinn, i senare fallet

med håret utåt. Qvinnornas drägt utgöres af peskar, som äro

mycket vida, nedtill ej öppna, utan hopsydda, så att de bilda

vida byxor, hvilka gå till knäna, hvartill om vintern kommer
en ytterpesk snarlik männens. Nedre delen af ärmen på dessa

plagg är vid och öppen, på sätt som fruntimmersmodet var

hos oss för några årtionden sedan. I det inre tältet gå qvin-

norna fullkomligt nakna på en smal" lifgördel när, troligen en

erinran om den drägt folket fordom bar, då det bebodde bli-

dare luftstreck. De bära långt hår, benadt och flätadt. Män-
nerna ha oftast håret rakadt eller klippt intill roten med un-

dantag af den yttersta hårranden, hvilken lemnats, tumslång
och framtill är nedkammad öfver pannan. Samma sed var för
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200 år sedan så herskande bland indianerna i det inre af

Norra Amerika, att den berömde missionären Hennepin kunde
ställa sig väl med indianqvinnorna och skaffade sig mat genom
att raka deras barns hjessor. De flesta af männen bära perlor

eller annan grannlåt i öronen. Qvinnorna äro tatuerade med
tvänne inåt bugtade svartblåa ränder på hvardera sidan af

ansigtet från ögat till hakan, fyra mot munnen samman-
löpande ränder på hakan och några egendomligt formade
grannlåter på kinden. Männen äro någon gång, men ej alltid

målade med ett svart snedt liggande rätvinkligt kors på kind-

benen, eller med något rödbrunt färgämne.

Natten mot den 10 september betäckte sig hafsytan med
en ganska tjock skorpa af nyfrusen is. Sjelfva drifisen syntes

hafva skingrats något. Vi kastade derför loss, för att fortsätta

vår färd. Till en början var en omväg mot vester nödig för

kringgående af ett drifisfält. Afven här stängdes dock vår väg
snart af ett band af gammal is, som nu var så hårdt samman-
bunden af den is, som bildats under nattens lopp, att en kanal

genom detsamma först kunde banas efter ett par timmars ar-

bete med yxor och isbillar. På andra sidan om detta isband

kommo vi åter i temligen isfritt vatten, men i stället blef

dimman så tät, att vi, för att ej komma helt och hållet i

besätt, måste lägga bi vid en grundis, belägen längre ut till

sjös, men vestligare än vår förra rastplats. Om natten mot
den 11 var det häftig rörelse i isen. Lyckligtvis klarnade

luften om morgonen, så att vi kunde fortsätta vår färd bland

temligen fördelad is, tills vi vid nattens inbrott som vanligt

nödgades lägga till vid en grundis. Följande dag den 12, då

vi redan kommit ett godt stycke förbi Irkaipi eller Nordkap,

mötte vi så tät is, att någon möjlighet ej förefans att tränga

vidare. Det blef åter nödigt att vända, och med knapp nöd

kunde vi bana oss en väg till land och förtöja fartyget innan-

för en nära uddens nordligaste utsprång strandad grundis.

Hafvet är här ganska djupt intill sjelfva udden, men en

stark storm dref isbitarne i granskapet af vår förtöjningsplats

så häftigt af och an, att det blef nödvändigt att flytta fartyget

längre in i en liten öppen bugt, som bildas af tvänne mot
norr utskjutande bergsuddar. Beklagligen uppehöllos vi här i

väntan på förändrade isförhållanden till den 18 september.

På kartorna finnes den udde, der vi nu lågo för ankar,

vanligen utmärkt med namnet Nordkap, ett namn vilseledande

genom de många lika benämnda uddar, som finnas i de flesta

länder. Det är äfven oriktigt, emedan udden icke bildar det
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nordligaste utsprånget hvarken af hela Sibirien eller af någon
betydligare del deraf. Den nordligaste udden af Sibiriens fast-

land är nämligen Kap Tscheljuskin, den nordligaste på landet

öster om Lena Svjatoi Nos, den nordligaste på landet öster

om Tschaun bay Kap Schelagskoj o. s. v. Namnet, som udden
erhållit af den anledning att det var den nordligaste udde af

Sibiriens fastland, som sågs af Cook under hans resa norr om
Berings sund för omkring hundra år sedan, bör derför utbytas

mot infödingarnes namn Irkaipi.

På det näs, som sammanbinder Irkaipi med fastlandet,

finnes en by bestående af 18 tält. Vi hafva här äfven ruiner

!

Nämligen lemningar af en massa gamla husplatser, som till-

hört ett folk, hvilket fordom bott i dessa trakter och blifvit

förjagadt för några hundra år sedan af tschuktscherna, enligt

dessas påstående till några långt bort i polarhafvet belägna

öar. Folket har enligt Wrangel kallats onkilon, och han anför

åtskilliga ganska romantiska sägner om detta folks sista strider,

hvilka lära hafva utkämpats vid denna mot hafvet tvärbrant

stupande klippa.

Löjtnant Nordqvist och doktor Almqvist anstälde gräf-

ningar i onkilonfolkets gamla husplatser och insamlade här
åtskilliga gamla redskap af sten eller ben. Husen lågo flere

samlade på ett ställe. De hafva varit åtminstone delvis bygda
af h valben och drifved, täckta med jord, och stodo genom
långa gångar i beröring med det fria och med hvarandra.

Sannolikt har deras bygnadssätt varit snarlikt det hus till-

hörande indianstammen Indgeletes vid Norton Sound, som F.

Whymper afbildat i sin resa till Alaska.

Skarnhögarne i granskapet af dessa gamla husplatser inne-

hålla ben af hval, hvalross, säl, ren, björn, hund, räf, hvitfisk

och åtskilliga fogelarter och jämte dem redskap af sten och
ben. Oaktadt dessa saker legat 250 år i jorden, träffades dock
stenredskap, som ännu voro inkilade i sina träskaft, och till

och med de remmar, med hvilka stenyxan varit fastbunden
vid eller inkilad i skaftet, voro ännu i behåll. Liksom hos de
nuvarande tschuktscherna lemnade hvalrosständer åt ställets

dåvarande beboare ett ämne, som i nödfall kunde ersätta

jernet vid beredning af lansspetsar, fogelpilar, fiskkrokar, is-

yxor m. m. Afven hvalben och kanske mammutben användes
i stor skala. De förra förefunnos i riklig mängd. Flere af de
gamla onkilonboningarne voro af tschuktscherna använda till

späckkällare, och på andra tyckas gräfningar hafva anstalts i

skarnhögarne för uppletande af hvalrosständer.
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Högst bland Irkaipis stenras träffades ett par gamla hus-

platser. Dessa voro sannolikt uppförda under de strider, som
föregingo onkilons utdrifvande. Flerestädes på sluttningarne

af berget sågos stora samlingar dels af en massa lafbevuxna
björnskallar, lagda i ring med nosen inåt, dels af ren-, björn-

och hvalross-skallar blandade om hvarandra i en mindre re-

gelmässig krets, i hvars midt renhorn funnos uppstaplade.

Jämte renhornen träffades pannbenet med vidsittande delar af

hornen utaf elg eller någon stor hjortart. På sidan om de

öfriga benen lågo hopade otaliga tinningben af säl. Andra
sälben saknades nästan helt och hållet, hvilket antyder, att

tinningbenen icke voro lemningar af vittrade skallar, utan

särskildt offrade benbitar. Då menniskoben ej träffades i gran-

skapet och infödingarne angåfvo, att bensamlingarne härrörde

från onkilons tid, så synes det troligt, att dessa ställen äro

forntida offerplatser.

Mellan invånarne i den förutnämnda tschuktschiska läger-

platsen vid Irkaipi-bugten och oss uppstod snart ett mycket
vänligt förhållande. En något fetlagd, utmärkt välväxt, reslig,

vacker man vid namn Tscheporin tycktes vara byns höfding.

Han undfägnades af oss flere gånger i gunrummet, då små
skänker gåfvos och mottogos för befästande af vänskapen.

Tscheporin var tydligen mycket svag för grannlåt och kunde
genom den med oss idkade byteshandeln tillfredsställa sin

prålsjuka i en grad, som han förut sannolikt aldrig drömt om.
Då han under de sista dagarne gjorde besök på Vega, var han
klädd i en utanpå pesken dragen röd ylleskjorta. Från hvar-
dera örat nedhängde en förgyld urkedja, vid hvars nedre ända
ett genomborradt tio-örestycke var fästadt. Han hade tvänne

hustrur, hvilka i all endrägt lefde tillsammans i ett och samma
tält, försedt med tvänne särskilda sofställen.

Den i trakten rådande bergarten utgöres af något gabbro-

artadt plutoniskt stenslag. På vestra sidan af Irkaipi mellan-

lagras detta af en svart skiffer med spår till försteningar, möj-

ligen graptoliter. Kjellman lyckades här med skrapan erhålla

några alger, hvaremot zoologens utbyte blef ringa till följd af

hafsbottnens ogynsamma beskaffenhet.

Bland andra utflykter gjorde jag en till ett i granskapet

af ankarplatsen beläget berg af omkring 400 fots höjd. Här-

ifrån hade man en vidsträckt utsigt öfver hafvet utanför. Det

var öfverallt täckt med ett oafbrutet drifisfält. Endast närmast

stranden sågs en öppen vattenränna, som dock äfven den mån-
genstädes var på ett betänkligt sätt afbruten af isband. Den
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plutoniska stenarten, af hvilken berget bildas, är nästan öfver-

allt genom frostens inverkan så sönderbruten i kantiga block y

att bergets yta blifvit förvandlad till ett ofantligt stenrös.

Stenarne voro på vindsidan betäckta med en glaslik, lätt af-

fallande isskorpa, tydligen bildad af öfverkyld vattendimma,,

hvars smådroppar blifvit afkylda betydligt under fryspunkten
f

utan att de derför blifvit förvandlade till is. Detta inträffar

först då de komma i beröring med annan is eller snö eller

med något kantigt hårdt föremål. Af samma orsak bekläddes

under de följande dagarne Vegas rigg med så stora istappar

och så tjocka lager af is, att olyckshändelse lätt kunnat upp-

komma vid isens nedfallande till däcket.

Ännu den 18 september var isens läge alldeles oförändrade

För den händelse öfvervintring skulle undvikas, var det dock

ej rådligt att dröja längre. Ankaret lyftades derför, och Vega
ångade vidare i vattenrännan längs kusten på ett djup af 3 1 >

till 4l
lt famnar. Vega ligger 16 till 17 fot djupt. Vi hade så-

ledes endast några få fot vatten under kölen, och det bland

is, i ett alldeles okändt farvatten. 10' till 12' från ankarplatsen

mötte vi ett isband, genom hvilket vi banade oss en väg endast

med stor svårighet och oaktadt de väldiga stötar, Vegas starka

bog fick uthärda. Derefter fortsattes färden ofta på ännu grun-

dare vatten än förut, ända tills fartyget kl. 8 e. m. tornade

mot en grundisfot. Vattnet var i fallande, och vi kunde
derför först följande morgon komma loss, sedan en betydlig

del af den grundis, på hvars fot Vega hakat sig upp, blifvit

borthuggen med yxor och isbillar. Några försök att spränga

isen med krut misslyckades. För detta ändamål är dynamit
vida verksammare än krutet, och detta sprängämne borde
derför alltid medföras på färder, der det gäller att genombryta
isband.

Den 19 fortsatte Vega på samma sätt som förut, i smult

och för det mesta grundt vatten nära kusten, mellan höga
grundisstycken, hvilka ofta hade de mest pittoreska former.

Verkliga isberg finnas här icke. Senare på dagen mötte vi

åter mycket låg, i floder eller instängda hafsvikar bildad is

och komrao i föga salt vatten med en.temperatur öfver 0° C.

Sedan vi om natten varit förtöjda vid en större grundis,

fortsattes färden den 20 september nästan uteslutande mellan

låg, smutsig is, som icke varit mycket hopskrufvad under
föregående vinter. Den ligger mindre djupt än den blåa grund-

isen och kan derför drifva närmare kusten — en stor olägenhet

för vårt djupgående fartyg. Snart nog kommo vi äfven till ett
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ställe, der isen var packad så tätt till land, att endast en 12

till 15 fot isfri ränna återstod närmast stranden. Vi nödgades

derför efter några timmars seglats åter lägga bi vid en grandis,

för att invänta gynsammare förhållanden. Vinden hade nu
från V gått till N och NV. Temperaturen blef mildare och

väderleken regnig, ett tecken att stora isfria vattensträckor

måste finnas norr och nordvest om oss. Om natten mot den

21 regnade det starkt med NNV vind och en temperatur af

+ 2° C. Ett försök gjordes att längre ut finna något ställe,

der det mot land pressade drifisbandet kunde genombrytas.

Detta lyckades icke, kanske till följd af den ytterst starka

dimma, som var rådande.

Den 22 gjorde jag med löjtnant Palander en utflykt i ång-

slupen, för att anställa lödningar öster ut. Det lyckades oss

snart att upptäcka en tillräckligt djup, ej allt för isfyld ränna,

och den 23 fortsatte Vega derför åter sin färd bland mycket

tät drifis, ofta så nära land, att fartyget endast hade en fot

vatten under sin köl. Det gick dock framåt, om ock långsamt.

Landet bildar här en gräsrik, ännu snöfri slätt, som höjer

sig inåt till långsamt sluttande berg eller jordhöjder. Stranden

är beströdd med ej obetydligt drifved, och här och der ses

lemningar efter onkilonboningar. Om natten mot den 24 sep-

tember lade vi till vid en grandis i en temligen stor öppning

i isfältet. Denna öppning slöt sig om natten. Vi blefvo här-

igenom uppehållna till den 26, då färden åter kunde fortsättas,

i början med svårighet, sedermera i temligen öppet vatten till

en udde, som på kartorna kallas Kap Onman. Äfven infödin-

garne, som här kommo om bord, beteckna stället med samma
namn. Den is, vi denna dag mötte, var gröfre än förut, blå-

hvit, ej smutsig.

Den 27 fortsattes färden i temligen isfritt vatten till Kol-

jutschin bay, sedan med en betydlig bugt uppför fjorden tvärs

öfver densamma till dess ostkust, hvarest ankaret fäldes vid

fjordens nordöstra udde ett par timmar före solnedgången.

En utflykt till land gjordes, hvarjämte löjtnant Hovgaard ut-

sändes att från ångslupen upploda det närmaste farvattnet,

och en af fångstmännen fick i uppdrag att från en närbelägen

höjd taga en öfverblick af isens läge. Såväl den ene som den

andre återkom med en gynsam berättelse. Olyckligtvis blef

det fullkomligt stillt om natten, och temperaturen sjönk till

— 2° C. Hafvet betäcktes oaktadt denna ringa köldgrad med
nyfrusen is, hvilken visserligen på öppnare ställen endast

kunde fördröja, icke hindra fartygets färd, men som dock sam-
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manband de utanför kusten hopade drifisfälten så hårdt, att

ett fartyg äfven med tillhjelp af ångkraft svårligen kunde

tränga fram genom dem. Då vi den följande dagen seglat förbi

den udde, som i öster begränsar Koljutschin bay, grundade

den drifisfria, men med ny is betäckta vattenrännan närmast

kusten hastigt upp. Den blef för grund för Vega, som derför

måste försöka att bana sig en väg bland de utanför liggande

grundisstyckena och drifisfälten. Nattens frost hade bundit

dessa så hårdt tillsammans, att det blef omöjligt att tränga

vidare. Vi lade till vid en grundis, så mycket säkrare om att

vid första omkastning af vinden åter komma, loss och kunna
tillryggalägga de få mil, hvilka skilde oss från det öppna

vattnet vid Berings sund, som hvalfångare flere gånger lemnat

detta ställe först i medlet af oktober.

Detta hopp har imellertid icke gått i fullbordan. Sedan

den 28 september har ända till den dag, detta bref afslutas,

en ständig, i början stark, sedan svagare nordlig vind varit

rådande, som hopat allt större och större ismassor vid kusten

och småningom sänkt temperaturen till — 26° C. Den ny-

bildade isen är nu nära 2 fot tjock, och något hopp att komma
loss före nästa sommar finnes ej mer.

Vegas vinterhamn är, såsom synes af vidlagda karta, be-

lägen vid nordligaste delen af Berings sund i granskapet af tält-

platsen Jintlen, 3' från den udde, som i öster begränsar Kol-

jutschin bay, 1' från land och endast 115' från Berings sundets

utlopp i Stilla Oceanen. När vi instängdes, fans isfritt vatten

några få minuter längre mot öster. Full fart för Vega under

en enda timme hade förmodligen varit tillräcklig för att till-

ryggalägga denna väg, och ett dygn tidigare skulle drifisen på
detta ställe icke bildat något allvarligt hinder för Vegas färd.

Denna instängning så nära målet har varit den motgång,

jag under mina ishafsfärder haft svårast att förlika mig med;
men jag får trösta mig med det i ishafsfärdernas historia nästan

exempellöst vackra resultat, som redan vunnits, med vår goda

vinterhamn och med utsigten att nästa sommar kunna fort-

sätta vår färd. En vinters meteorologiska och magnetiska

observationer på detta ställe, och de geologiska, botaniska och

zoologiska undersökningar, instängningen lemnar oss tillfälle

till, äro för öfrigt af tillräckligt stort intresse, för att ersätta

de besvärligheter och mödor, som en öfvervintring här medför.

Allt sedan det visade sig, att vi sannolikt skulle nödgas

öfvervintra på detta ställe, har jag sökt sända ett bud med
infödingarne till någon sibirisk poststation, och jag har äfven
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lyckats förmå en ren-tschuktsch, som tillfälligtvis besökte oss,

att åtaga sig att bringa några bref till Anadyrsk. Jag fruktar

dock för, att dessa komma till sin bestämmelseort kanske först

efter ett års förlopp. Det var derför särdeles välkommet, då
en inföding från b}rn Pidlin på östra sidan af Koljutschin bay

nyss erbjöd sig att skjutsa ett par af oss till Anadyrsk eller

Nischni Kolymsk. Anbudet antogs genast. Löjtnanterna Nord-

qvist och Bove hafva begärt att få företaga den vid denna tid

på året ingalunda behagliga färden. De afresa i morgon.

Denna resa har kommit så plötsligt, att jag nödgas till

nästa breflägenhet uppskjuta afslutandet af denna berättelse,

som ytterligare skulle omfatta en framställning om betydelsen

af Vegas färd med afseende å framtida sjöfart längs Asiens

nordkust, en redogörelse för våra vetenskapliga arbeten, vårt

vinterlif på Vega m. m. Jag vill blott ännu en gång upprepa,

att intet skäl finnes för våra hemmavarande att oroa sig, att

vinterhamnen är Scäker, helsotillståndet utmärkt, tillgången på
mat, bränsle, vinterkläder riklig, fartyget varmt, beqvämt och

väl försedt. Något försök att »undsätta» oss bör derför icke

ifrågakomma.

Norra delen af Berings sund, Vegas vinterqvarter,

den 7 januari 1879.

Löjtnanterna Boves och Nordqvists resa till Nischni

Kolymsk kunde ej blifva utaf, emedan tschuktschen, som
åtagit sig att skjutsa dem, förklarade, sedan han genom före-

speglingar om resan förvärfvat sig ett godt mål och !
/a flaska

»ram», att resan under den mörka årstiden vore outförbar.

»Både han och hans hundar skulle slita för mycket ondt af

kölden. Först nästa vår vore han villig att uppfylla sitt löfte»

o. s. v. Alla våra lysande förespeglingar om skatter af tobak,

knifvar, nålar, gevär, krut, bly, »ram» m. m., som han skulle

erhålla, ifall han reste genast, kunde nu ej skingra hans far-

hågor. Försök att i stället förhyra andra hundspann miss-

lyckades äfven, så att hela färden måste öfvergifvas.

Löjtnant Nordqvist, som med synnerlig ifver vinnlagt sig

om att studera tschuktschernas språk och lefnadsvanor, och

för ändamålet gjort flere mindre utflykter i hundspann till det

inre af landet, har deremot lyckats öfvertala en inföding att
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skjutsa sig till Anadyrsk. Afståndet härifrån fogelvägen till

Nischni Kolymsk är 120 och till Anadyrsk 80 ä 90 svenska mil.

Med denna lägenhet afsänder jag till herr Grosshandlaren

berättelsen om färden mellan Lenas mynning och Koljutschin

bay (intill den 28 september) och för månaderna oktober, no-

vember och december utdrag ur de tim-iakttagelser af väder-

leken och jordmagnetismen, som vi anställa vid vår vinter-

station. Väderleksvexlingarne äro, så länge alla man äro friska

och inga förändringar inträffat i isens läge, de enda vigtiga

händelserna i vår trånga verld.

Ej allenast för lugnande af våra hemmavarande, utan äfven

enskildt får jag tillägga, att allt står så bra till som möjligt,

Alla man äro raska och vid godt mod. Äfven förhållandet

till infödingarne såväl i tältplatserna Jintlen och Pitlekaj nära

vår vinterhamn, som i det öfriga landet är det bästa möjliga,

Förr voro tschuktscherna ett farligt folk, som levererade ba-

taljer med ej obetydliga ryska truppmassor. Men denna tid

är nu förbi. Hela Tschuktsch-halföns befolkning skulle ej

nu rå på Vegas besättning, ifall det komme till strid. Far-

tyget är oskadadt. Det ligger här enligt allt hvad man kan

se lika tryggt, som t. ex. i en ytterhamn i norra delen af

Bottniska viken, och det har helt säkert samma utsigt att

komma loss, som ett i en Bottenhafshamn infruset fartyg. Att

hafva blifvit instängda mindre än en svensk mil från det

öppna vattnet har varit en svår motgång, och jag har haft

svårare att förlika mig vid den än vid någon annan otur i

lifvet. Men en tröst är det i alla fall, att vi redan utfört den

kanske för sjöfarten vigtigaste af alla upptäcktsfärder i Is-

hafvet och att vi nu hafva minst lika stor utsigt att kunna

kringsegla Asien, som en Kinafarare från Östersjön har att

nå sin bestämmelse. Härtill kommer frågans historiska be-

tydelse. Redan för mer än 2000 år sedan gjordes på Alexander

den stores befallning en sjöresa från Indus till Persiska viken

rundt om den då bekanta delen af Asien. Denna resa är känd

under namn af »Nearchi periplus» (Nearchi kringsegling), och

dess lyckliga utgång likstäldes af Alexander med en vunnen

hufvudbatalj. Märkvärdigt är att Nearchus under denna resa

vid sydvestra Asiens kust mötte ett folkslag, som i lefnads-

vanor var snarlikt det, hvilket nu bebor Asiens nordöstra

del. För att få en inblick i den historiska sidan af vår färd

skulle det kanske intressera dess frikostige befordrare att

genomögna:
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W. Stevensen, Historical Sketch of the progress of Discovery,

Navigation and Commerce. Edinbourgh 1824. (Anses äfven

som 18:de delen af Kerrs berömda Collection of Yoyages and

Travels); och

J. Barroiv, A chronological history of Voyages into the

arctic regions undertaken chiefly for the purpose of Discovering

a North-east, North-west or Polar Passage bctween the Atlantic

and Pacific. London 1818.

Hvad jag för det närvarande är mest rädd för är, att vår

öfvervintring skall från hemlandet eller utlandet gifva an-

ledning till några undsättningsföretag. Dessa äro fullkomligt

obehöfliga.

Framförande en hjertlig nyårshälsning från oss alla tecknar

jag — etc.

Febr. 20. En tschuktsch reser om några ögonblick till

Nischni Kolymsk; jag sänder med honom brefven. Den till-

tänkta resan till Anadyrsk kunde ej heller komma till stånd.

Allt fortfarande så bra som möjligt. Hasteliga. Tschuktschen

vill ej vänta.

•«~
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5.

Öfvervintringens förra del.

(Från den 27 september 1878 till den 1 april 1879.)

Berings sund den 6 april 1879.

Infrysning. 1

Såsom jag i min föregående berättelse omnämnt, nådde
Vega den 27 september inre sidan af den udde, som i öster

begränsar Koljutschin bay. Vi hade visserligen under dagens

lopp ofta gått fram genom nybildad is, men ingenstädes var

denna ännu så stark, att den kunde verka fullkomligt häm-
mande för seglatsen. Vädret var stilla, vackert, lufttempera-

turen föga under noll. Intet angaf således, att hafvet skulle

under de närmaste dagarne på allvar fängslas i sin vinterboja.

Då Vega nalkades Koljutschin bays ostkust, kunde man
från utkikstunnan se, att drifis låg så nära ytterudden, att

endast en smal öppen ränna återstod närmast stranden. Det

led redan mot aftonen, och det var att befara, att strand-

reningen vid udden ej skulle vara tillräckligt djup för vårt

för en kustseglats i Sibiriens Ishaf väl djupgående fartyg.

Ankaret fäldes derför, för att under aftonens ]opp från en båt

upploda den närmast belägna kustrännan. Sjelf begagnade jag-

jämte några af naturforskarne med begärlighet tillfället till en

landutflykt i denna i vetenskapligt hänseende nästan okända
trakt. Efter det mörkret inbrutit återkom båten med under-

rättelse, att farvattnet längs stranden var djupt nog, och att

man från bergshöjden på udden såg en ganska vidsträckt

öppen vattenränna längs stranden. Alla gingo derför till sängs

med den förhoppning att följande dag kunna tillryggalägga

större delen af den obetydliga sträcka, som ännu skilde oss

från Stilla Oceanen.

1 Denna och följande underrubriker äro insatta af redaktionen af »Göte-

borgs Handels- och Sjöfarts-Tidning», der denna liksom öfriga rapporter först

blifvit i tryck offentliggjorda.
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Den 28 september ingick med ett fortfarande klart och
vackert väder. Hafvet hade under natten betäckt sig med ny-

frusen is af fem centimeters tjocklek, hvilken dock i och för

sig icke bildade något hinder för Vega att ånga vidare. Ankaret
lyftades, vi fortsatte vår färd. Allt gick ganska bra ända tills

vi kommit några kilometer öster om den förutnämnda udden.

Här började vattnet plötsligen grumlas der Vega framgick.

Djupare farvatten måste sökas längre ut bland drifisen, men
denna var nu så starkt sammanbunden genom den is, som
bildats under det föregående dygnet, att alla försök att genast

komma vidare voro fåfänga. Det blef derför, såsom många
gånger förut under senare delen af färden, nödvändigt att

lägga till vid en grundis, för att invänta gynsammare isför-

hållanden.

Viss om att några få timmars sydlig vind skulle vara

tillräcklig att skingra den is, som spärrade vår väg, och
tryggad genom kännedomen derom, att hvalfångare många
gånger förut först i medlet af oktober lemnat dessa trakter,

var jag i början föga orolig öfver uppehållet, som begagnades
för utflykter i land och samqväm med invånarne. Först sedan

dag förflutit efter dag, utan att någon förändring inträdt, blef

det klart för mig, att vi måste bereda oss på en öfvervintring.

Det var en oväntad motgång, så mycket svårare att med jämn-
mod fördraga, som det var ögonskenligt, att vi skulle hafva

undgått densamma, om vi kommit några timmar tidigare till

östra sidan af Koljutschin bay, och att talrika tillfällen funnits,

då dessa timmar kunnat sparas.

För öfrigt var fartygets läge ingalunda synnerligen tryggt.

Vega låg nämligen vid infrysningen icke förankrad i någon
hamn, utan var, i väntan på gynsamt tillfälle att resa vidare,

endast förtöjd bakom en grundis, som strandat på 9'/2 meters

djup, 1,400 meter från land på en redd som var fullkomligt

öppen mot norr från N 74° V till O (r. v.). Hon hade här

icke något annat skydd mot den våldsamma ispressning, som
vinterstormarne pläga åstadkomma i polarhafven, än en vid

högvatten strandad och derför också en vid högvatten föga

säkert rotad isklippa. Föga fattades för öfrigt, att Vegas vinter-

hamn blifvit ännu sämre; hon var nämligen i början förtöjd

vid några andra isblock, som strandat tvåhundra meter när-

mare land, men flyttades derifrån, emedan hon derstädes hade

endast några tum vatten under kölen. Hade Vega blifvit in-

stängd på detta ställe, hade det gått oss illa. Den nybildade

isen blef nämligen under höststormarne pressad öfver dessa
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isblock, hvarvid det nära en half meter tjocka istäcket sönder-

splittrades i tusentals stycken, som upptornades på den under-

liggande grundisen till en ofantlig »toross» eller vall af lösa

kantiga isblock. Ett fartyg förtöjdt vid dess sida hade blifvit

söndersplittradt redan ganska tidigt på hösten.

Den grundis, vid hvilken Yega slutligen förtöjdes, var om-

kring 40 meter lång och 25 meter bred. Dess högsta punkt

låg sex meter öfver vattenytan. Den var således icke synner-

ligen stor, men lemnade dock ett godt skydd åt fartyget. Vis-

serligen flyttades äfven denna grundis jämte fartyget och det

innanför liggande nybildade isfältet under de våldsamma höst-

stormarne betydligt närmare land. En och annan suck och

knakning i fartygets skrof gaf tillkänna, att detta härvid icke

blef utan hvarje påkänning, men någon märklig skada har

Vega hittills icke lidit hvarken häraf eller af den starka vinter-

kölden, under hvars första del våldsamma smällar tidt och

ofta gåfvo tillkänna, att någon gammal spricka vidgat sig

genom det inträngda vattnets frysning till is.

Vinterhamnen.

Vår vinterhamn är belägen vid 67° 7' nordl. bredd och

173° 24' vestl. längd från Greenwich, vid den asiatiska stranden

af Berings sunds nordligaste del.

Det närliggande landet bildar en vidsträckt svagt vågig

slätt, i söder begränsad af aflägsna långsamt uppstigande bergs-

höjder, hvilka längre inåt landet enligt infödingarnes uppgift

skola nå en betydande höjd. Slättlandet upptages till stor del

af vidsträckta laguner, som skiljas från hafvet genom låga af

isen och vågsvallet uppkastade sandvallar.

Vid vår hitkomst var marken rimfrosttäckt och frusen,

men ännu snöfri, så att våra botanister kunde bilda sig ett

begrepp om traktens förut okända flora, Närmast stranden

funno de täta Elymus-bäddar inväfda med mattor af Halianthus

peploides, der innanför vidtog en mager jämn grusmark, endast

skyld af en svart skifformad laf, Gyrophora proboscidea, och

af några få blomväxter, bland hvilka Armeria sibirica var all-

männast. Söder härom kom man till en trakt, upptagen af

laguner och småsjöar, hvilkas stränder voro täckta med en

yppig växtmatta, bildad af gräs- och starrarter. Men först på
det kringliggande höglandet, der vittrade gneis- och dolerit-

lager beredt en rikare jordmån än de magra sandvallar, som
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uppkastats ur hafvet, antager växtligheten en mer vexlande

prägel. Här mötte man snår af vide, vidsträckta mattor af

kråkriset (Empetrum nigrum), af Andromeda tetragona och
stora tufvor af en Artemisia-art. Mellan dessa framskjuter

om sommaren, att döma af de förtorkade och förfrusna växt-

lemningar, som dr Kjellman under hösten hopbragte, en
brokig samling af växtarter, en del välbekanta från hemlandet,

t. ex. lingon, hjortron, maskros (Taraxacum officinale), och
andra egendomliga för länderna i den höga norden.

Tschuktsch-byar.

På de otrefliga sandnäs, som skilja lagunerna från hafvet,

finnas tvänne tschuktschiska byar. Af dessa kallades den,

som var belägen närmast Vegas vinterhamn, Pitlekaj. Den
bestod ursprungligen af sju tält, men till följd af matbrist

bortflyttade dess invånare småningom under vinterns lopp, de

sista i februari, till en närmare Berings sund belägen fisk-

rikare trakt. Vid flyttningen medtogs endast det oundgäng-
ligaste, emedan man ämnade återvända vid den årstid, då
jagten åter blef riklig.

Den andra tältplatsen, Jinretlen, låg närmare udden mot
Koljutschin bay och räknade vid vår ditkomst likaledes sju

tält, hvilkas bebyggare tycktes vara bättre bergade än Pitle-

kaj s. De hade under hösten gjort bättre fångst och samlat

mer förråder. Af dem bortflyttade derför endast ganska få

under vinterns lopp.

Följande tältplatser lågo på något längre afstånd från

vårt vinterläger, men dock så nära, att vi ofta hade besök af

deras invånare:

Pidlin, på östra sidan af Koljutschin bay, 4 tält;

Koljutschin, på den lika benämnda ön, 25 tält;

Rirajtinop, belägen 6 kilometer öster om Pitlekaj, 3 tält;

Irgunnuk, 7 kilometer öster om Pitlekaj, 10 tält, af hvilka
dock i februari endast fyra återstodo. Invånarne i de öfriga

hade för vintern sökt en bättre fångstplats längre öster ut.

Antalet af de personer, som tillhörde hvarje tält, var svårt

att afgöra, emedan tschuktscherna ständigt för prat och sqval-

ler gästade hos hvarandra. I medeltal kan det kanske anslås

till fem eller sex. Inberäknadt invånarne på Koljutschin-ön

bodde således omkring 200 infödingar i granskapet af vårt

vinterläeer.
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När vi instängdes, var isen närmast stranden för svag att

bära en fotgängare, och svårigheten att från land taga sig till

fartyget med de medel, tschuktscherna förfogade öfver, var så-

ledes ganska stor. Genast, då infödingarne märkte oss, blef

det derför stor uppståndelse. Män, qvinnor, barn och hundar

sågos med oredig ifver springa af och an på stranden. Man
fruktade tydligen, att det ypperliga tillfället att tillbyta sig

bränvin och tobak skulle gå förloradt. Flere fåfänga försök

gjordes att utsätta båtar, men öfvergåfvos åter, ända tills man
slutligen lyckats släpa en båt till en isfri eller endast med
tunn is betäckt strandrening, som förde till fartygets gran-

skap. I denna sköts en stor skinnbåt ut, hvilken genast roddes

till fartyget, lastad med män och qvinnor ända till brädden,

utan afseende på den ögonskenliga faran att med en tungt

lastad skinnbåt ro fram genom skarp nybildad is.

Detta första möte var å ömse sidor nrycket hjertligt och

bildade utgångspunkten för ett särdeles godt förhållande mel-

lan tschuktscherna och oss, hvilket bibehöll sig oförändradt

under hela vår dervaro. Ryktet om de märkvärdiga främ-

lingarnes ankomst måtte för öfrigt hafva spridt sig hastigt.

Vi fingo nämligen snart besök äfven från aflägsnare bygder,

och Vega blef slutligen en rastplats, vid hvilken hvarje förbi-

farande stannade med sitt hundspann under några timmar,

för att tillfredsställa nyfikenheten och för att i byte mot goda

ord eller någon annan mera påtaglig vara erhålla litet varm
föda, en bit tobak och någon gång, då vädret var mycket

ruskigt, en »ram» (tschuktschernas benämning på en sup).

Alla, som kommo, fingo obehindradt gå af och an på vårt af

en mängd saker belamrade däck. Vi hade dock icke att be-

klaga oss öfver förlusten af den ringaste småsak. Ärligheten

var här lika hemmastadd som i renlappens gammor. Deremot

blefvo de snart mycket besvärliga genom deras af ingen sjelf-

känsla begränsade tiggeri. Att vid byteshandel draga all möj-

lig fördel af européns i deras tanke helt säkert djupa »oprak-

tiskhet» skydde de ej heller. Små bedrägerier i det syftet

räknades tydligen ej som fel, utan som förtjenst. Stundom

sålde de t. ex. samma sak två gånger, alltid voro de frikostiga

på löften, som de aldrig ämnade hålla, och ofta lemnade de

bedrägliga uppgifter om de saker, som utbjödos till salu. Räf-

kroppar utbjödos sålunda, sedan de blifvit flådda samt hufvud

och fötter afskurna, flere gånger som harar, och löjligt var

att se deras förvåning deröfver, att vi genast upptäckte be-

drägeriet.



VEG A-EXFED I T 10 XEXS VETENSKAPLIGA AllBETEX. 51

Tschuktschernas fullkomliga obekantskap med pengar och
den ringa tillgång vi hade på bytesmynt i deras smak nödgade
för öfrigt äfven oss att hålla åtminstone en del af våra varor
i högt pris. Polarländernas vanliga handelsvaror, skinn och
späck, upphandlades till invånarnes stora förvåning alldeles

icke på Vega, Deremot förvärfvades genom byte en fullstän-

dig samling af vapen, drägter och husgerådssaker. Allt dy-

likt samlande skedde uteslutande för expeditionens räkning,

och öfverhufvud var samlande af naturhistoriska och etno-

grafiska föremål för enskild räkning helt och hållet förbjudet.

Då tschuktscherna började få smak för vår mat, släpade

de, isynnerhet under den tid, då deras jagt felslog, dagligen

drifved, kotor och andra ben af hval ombord. De utbytte

dessa mot bröd. Härvid betaltes ett lass af fem vedpinnar,

som hade 4 ä 5 tums genomskärning och en famns längd,

vanligen med två till tre skeppsskorpor, cl. v. s. med vid pass
250 gram bröd, en hvalkota med två eller tre dylika skorpor,

o. s. v. Småningom fingo dessutom ett par unga infödingar

den vanan att dagligen inställa sig ombord för verkställande,

i all maklighet förstås, af en art drängtjenst. Kocken blef

deras patron, och de erhöllo af honom i ersättning brorslotten

af den öfrigblifna maten. Dels på detta sätt, dels som gåfva
blef under vinterns lopp en så betydlig mängd mat utdelad,

att vi ganska väsentligt bidrogo till lindrande af den hun-
gersnöd, som under midvintern hotade att utbryta bland be-

folkningen. Ingen af infödingarne i granskapet af Vegas vinter-

station var kristen. Ingen af dem talade något europeiskt

språk, om ock en eller annan kunde ett par ord engelska eller

kunde säga ett helsningsord på ryska. Detta var en ledsam
omständighet, som förorsakade oss mycket omak. I stället

började löjtnant Nordqvist att studera deras språk, och det

med en sådan ifver och framgång, att han om ett par veckor
kunde göra sig temligen begriplig. Såsom en frukt af dessa
studier hoppas jag, att löjtnant Nordqvist skall kunna efter

hemkomsten offentliggöra en omfattande ordlista öfver detta

föga kända språk äfvensom en antydan till dess grammati-
kaliska bygnad.

Utfärder och isundersökningar.

Vid fartygets instängning var hafvet närmast kusten, så-

som redan nämndes, täckt af nybildad is, allt för tunn att
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hålla en fotgängare, men tjock nog att hindra en båt att fram-

gå. Utanför låg så långt man kunde se tätt packad drifis,

som blifvit så hårdt hopbunden med nybildad is, att ej ens

Vegas starka bog här kunde bana sig en väg fram. Redan

den 2 oktober kunde man med nödig försigtighet gå på den

nybildade isen närmast fartyget, den 3 oktober kommo tschukt-

scher till fots om bord. Ännu den 10 funnos dock här och

der svaga ställen mellan fartyget och land, och en blå sky i

öster angaf fortfarande öppet vatten i den riktningen. För

att se till, huru det förhöll sig med denna »rening», gjorde

dr Almqvist den 13 oktober en utflykt till fots utåt isen i r.

v. nordostlig riktning, hvarvid han följde spåren af några

tschuktscher, som gått ut på hvalrossfångst, Efter en till

följd af isens ojämnhet mycket mödosam vandring af ungefär

20 kilometer öfver tätt packad drifis, mellan hvilken endast få

och små fält, täckta med nybildad is, funnos, vände han utan

att hafva nått det öppna vattnet, som fortfarande tycktes vara

långt aflägset. Det var häraf klart, att Vega numera omgafs

af ett åtminstone 30 kilometer bredt band af sammanfrusna

drifisfält, och det hopp jag länge hyst, att isen ännu om
hösten skulle bryta upp, hade derför numera föga sannolik-

het för sig.

Den nybildade isens tjocklek mättes tidtals af löjtnant

Brusewitz med följande resultat:

Isens tjocklek:

1 december 56 centimeter.

1 januari 92 »

1 februari 108

15 » 120

1 mars 123 >

1 april 127 »

I detta väldiga istäcke uppstodo under vinterns lopp ofta

sprickor eller råkor, hvilka sträckte sig mycket långt. De

framgingo utan afbrott tvärs öfver nybildade isfält och gamla

höga grundisar. En af de största bland dessa råkor bildade

sig natten mot den 15 december tvärs för fartygets bog. Den

var 2 till 3 fot bred och mycket lång. Vanligen voro råkorna

endast några få tum breda, men ofta detta oaktadt besvärliga

nog, emedan flödvatten genom dem trängde upp till isens yta

och genomdrankt e den underliggande snön.

Orsaken till råkornas bildning var af två slag. Antingen

uppkommo de derigenom, att en häftig vind något rubbade

isens läge, eller ock genom isens sammandragning vid stark
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köld. Sprickningen sker med en mer eller mindre våldsam
smäll och inträffar, att döma af smällarnes antal, oftare än
man kan märka på den snötäckta isens utseende. Afven un-

der stark köld är derför det skenbart sammanhängande is-

täcket deladt i otaliga tätt till hvarandra passande stycken,

hvilka antingen äro fullkomligt lösa eller endast samman-
bundna af det svaga isband, som småningom bildar sig under
snön på ytan af det i råkan inträngda vattnet. Anda till ett

afstånd af omkring 6 kilometer från stranden låg isen i alla

fall under loppet af hela vintern nästan orubbad, på nämnda
små råkor när. Längre ut till sjös var deremot isen i ständig

rörelse. Så kallade polynjor eller öppna ställen förekomma här-

städes sannolikt året om, och vid gynsam väderlek kunde man
derför nästan ständigt se en blå vattensky vid synranden
ifrån rättvisande NV till O. En sydlig vind under några få

dagar bragte den öppna vattenrännan så nära fartyget, att

man kunde på några timmar gå ut till den. Den vimlade då
af salar, hvilket anger, att den stod i sammanhang med ett

ständigt öppet haf. På gran skåpet af ett dylikt berodde
kanske ock den omständigheten, att vi icke sågo ett enda säl-

hål i de isfält, som omgåfvo fartyget.

Den 1 januari 1879 gjorde löjtnant Bove, åtföljd af fångst-

mannen Jonsen, en utfärd till det öppna vattnet. Härom
meddelar han följande: »Jag lemnade fartyget på förmiddagen
• len 1 januari och kom till det öppna vattnet efter fyra timmars
jämn gång. Den djupa lösa snön gjorde vandringen mycket
mödosam, och trenne rader af torosser lemnade äfven sitt bi-

drag härtill, hufvudsakligast till följd af de ofta snötäckta

råkor, som i torossernas granskap genomkorsade istäcket.

En af torosserna var 10 meter hög. Storleken af de isblock,

som här voro hopade på hvarandra, visade hvilka våldsamma
krafter varit verksamma vid torossernas bildning. Dessa is-

vallar lemna numera ett välbehöfligt skydd för Vegas osäkra

vinterhamn. Ungefär midt emellan det öppna vattnet och
fartyget var vägen genomskuren af sprickor, som gingo från

öster till vester och tydligen angåfvo, att det öppna vattnet

skulle hafva vidgat sig till en kilometers afstånd från far-

tyget, om den svåra stormen i december varat ytterligare 12

timmar. En betydande fara för fartyget hade härigenom upp-

stått. Iskanten mot det öppna vattnet var jämnskuren som
med en ofantlig knif och så stark, att man kunde framgå
längs den som på en berghäll. Afven från toppen af en 5

meter hög hummock kunde man icke mot NO och N se någon
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begränsning af det öppna vattnet. Dels häraf, dels af vatten-

skyarnes utsträckning i denna, riktning drager jag den slut-

satsen, att det öppna vattnets bredd varit minst 35 kilometer.

I öster begränsades reningen af en mot norr framlöpande is-

vall, hvilken nio eller tio kilometer längre bort åter tycktes

böja af mot öster. Möjligtvis fans bortom denna isvall en

ännu ostligare vattenbassin. Djupet vid isranden var 12

famnar, vattnets temperatur — 2° C. Vattnet strömmade med
temlig fart rätt ut från kusten (från SSO). Då denna här
framgick nästan i rät linie, tyckes strömmen hafva varit en

tidvattenström. Det öppna vattnet vimlade af salar, enligt

Jonsen såväl storsal (Phoca barbata) som snadd (Ph. hispida).

Ingen isbjörn, ingen livalross och inga fåglar sågos.»

Tschuktscherna väntade, att det öppna vattnet i gran-

skapet af kusten skulle bibehålla sig under någon längre tid

i januari, men de blefvo svikna i denna förväntan, hvilket

orsakade en så stor brist på föda och framför allt trän, att

alla invånarne i den oss närmast belägna byn Pitlekaj nödga-

des flytta öster ut, och det oaktadt en betydlig mängd mat
dagligen för nödens lindrande utdelades från fart}7get.

Under den långvariga stränga kölden" i januari månad,
hvarvid temperaturen flere gånger sjönk under qvicksilfrets

fryspunkt, tyckes hafvet hafva frusit .fullständigt till på en

lång sträcka från kusten, men redan den 7 februari inträffade

åter blidväder med ostliga och sydliga vindar. Samma dag-

sågs en svag vattensky vid synranden i NO, och från bergs-

höjderna i land såg man öppet vatten, som vid byn Irgunnuk
gick temligen nära in till stranden. Några kilometer längre

öster ut var till och med sjelfva stranden isfri, och från bergs-

höjderna tyckte sig våra sjömän märka en stark sjögång i

den blåa vattenrand, som begränsade synranden. Det öppna
vattnet måtte således hafva varit ganska vidsträckt. Kanske
var infödingarnes uppgift, att det sträckte sig ända till Berings

sund, riktig. Men på deras utsago kunde vi ej fullt lita, allt

sedan vi varit nog oförsigtiga att med mindre gåfvor belöna

några för vår snara befrielse gynsamma väderspådomar.

Tschuktschernas lefnadssätt.

,
Tschuktscherna gjorde nu en rik fångst och fråssade åter,

bekymmerslösa som de äro om framtiden, i öfverflöd. Fyra-
tiofem snaddar (Phoca hispida) sågos t. ex. i ett enda tält
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utom högar af späekskifvor, som voro uppradade längs dess

sidor. Barnen, som de sista veckorna varit något affallna, om
ej i jämförelse med europeiska barn, så åtminstone med väl-

födda tschuktschbarn, började hastigt återtaga sitt forna hull,

och likaså de äldre. Fartygets däck utgjorde dock fortfaran-

de en samlingsplats för skaror af män, qvinnor och barn.

Många tillbragte här muntra och glada i en temperatur af

— 40° C. större delen af dagen. Oaktadt de icke mer ledo

någon brist, voro de fortfarande ytterst begärliga efter europei-

ska födoämnen. De underkastade sig för dessas förvärfvande

gerna mindre ansträngande arbeten och bortbytte mot bröd

och annan mat sådana alster af deras egen konstfärdighet,

som de trodde vara begärliga för främlingarne. Utom vanliga

etnografiska föremål har jag på detta sätt förvärfvat ett stort

antal enkla teckningar och bensniderier och mönster, hvilka

böra blifva upplysande för afbildningskonstens och smakens
ståndpunkt hos ett folk, som ännu nästan hör till stenåldern.

Åtskilliga stenredskap begagnas nämligen ännu i dag af tschuk-

tschen. Jag har särskildt egnat min uppmärksamhet häråt

med anledning af önskvärdheten att erhålla en säker utgångs-

punkt för bedömande af de paleolitiska teckningar, som under

det senaste årtiondet väckt så stort uppseende inom den lärda,

verlden. Jag skall framdeles till vårt antropologiskt-geografiska

sällskap inlemna en utförlig af teckningar åtföljd redogörelse

för de samlingar, som sålunda hopbragts, och för sedvanorna

hos det märkvärdiga polarfolk, med hvilket vi på detta sätt

kommit i beröring.

Uppgifter af tschuktscherna rörande isförhållandena.

Löjtnant Nordqvist har af de förbifarande tschuktscherna

äfven insamlat upplysningar om isens läge mellan Tschaun

bay och Berings sund under olika tider af året. Med anled-

ning af frågans ofantliga vigt äfven i rent praktiskt hänseende

skall jag ordagrant anföra livad han sålunda inhämtat.

» Underrättelse om isförhållandena vid kusten mellan kap Jakan

och Berings sund af der boende tschuMscher.

l:o) En tschuktsch från Jakanenmitschikan, nära kap Jakan,

sade, att der brukar vara öppet vatten hela sommaren.

2:o) Detsamma sade en tschuktsch från Kinmankan, som
ligger något vester om kap Jakan.

3:o) En tschuktsch från Jakan berättade, att hafvet der
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blir isfritt i slutet af maj eller början af juni. Deremot är
der aldrig öppet om vintern.

4:o) Tätan från Jakan berättade, att hafvet der är öppet

från slutet af maj eller början af juni till senare delen af septem-
ber eller början af oktober, då isen börjar att drifva mot land.

5:o) Rikkion från Vankarema sade, att hafvet der är is-

belagdt om vintern, men öppet om sommaren.
6:0) En ren-tschuktsch Rotschetlen, som bor omkring 12

eng. mil från Vegas vinterläger, berättade, att Koljutschin-

viken, af tschuktscherna kallad Pidlin, är isfri hela sommaren.
7:o) Urtridlin från Koljutschin sade, att hvarken vid

denna ö eller uti Koljutschinviken finnes någon is om sommaren.
8:0) Ranau från Jinretlen sade också, att Koljutschin-

viken alltid brukar vara öppen om somrarna.

9:o) Ettuj från byn Nettej, mellan Irgunnuk och Berings
sund, berättade, att hafvet vid Nettej är isfritt om sommaren
oberoende af vinden, om vintern endast vid sydlig vind.

10:o) Vankatte från Nettej berättade, att hafvet der blir

isfritt under månaden »tautinjadlin» d. v. s. senare delen af

maj och början af juni och åter isbelägges under månaden
»kutschkau» eller oktober och november.

ll:o) Kepljeplja från byn Irgunnuk, belägen 5 eng. mil

öster om Vegas vinterqvarter vid Pitlekaj, sade. att hafvet

utanför dessa byar är isfritt alla somrar, utom då det råder

nordlig vind. Deremot sade han, att man längre vesterut, så-

som vid Irkajpij, nästan alltid skall kunna se is från land.

12:o) Kapatljin från Kengitschkun, en by mellan Irgunnuk

och Berings sund, berättade den 11 januari, att det då var

öppet vatten vid denna by. Han sade vidare, att Berings

sund om vintern vid sydlig vind är isfyldt, vid nordlig isfritt.

Samma dag berättade en tschuktsch från Nettej-Kengitsch-

kun, också mellan Irgunnuk och Berings sund, att utanför

denna by då låg is. Han bekräftade Kapatljins utsago an-

gående Berings sund.

13:o) Kvano från Uädljä nära Berings sund sade, att der

alltid är isfritt från maj till och med september månad.»

Tschuktschhöfdingen Menka.

Den 6 Oktober om morgonen fingo vi besök af starosten

bland ren-tschuktscherna Vasili Menka. Han var en liten

mörklagd man med temligen tärdt utseende, klädd i en vacker
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hvit renskinnspesk, under hvilken en blå flanellskjorta skym-

tade fram. För att genast vid sin ankomst inge oss aktning

och kanske också för att ej utsätta sitt dyrbara lif för den

falske Råns försåt, drogs han på en släde, men ej af hundar,

utan af sina underlydande, öfver den ännu ej fullt pålitliga

isen till fartyget. Vid ankomsten visade han oss genast en

fullmakt på sin värdighet och åtskilliga intyg på aflemnad

skatt (eller marknadsafgifter?) bestående i några få röda räf-

skinn beräknade till 1 rubel 80 kopek och några hvita beräk-

nade till 40 kopek stycket.

Läsa och skrifva kunde han icke, och hans ryska var

ytterst bristfällig och svårbegriplig. Deremot kunde han snart

uppfatta en honom förevisad karta och på den med stor säker-

het utpeka en mängd märkligare ställen i nordöstra Sibirien.

Om tillvaron af en rysk kejsare hade traktens förste ämbets-

man ej någon aning, deremot visste han, att en mycket mäktig

person hade sitt hemvist i Irkutsk. Han korsade sig i början

med mycken ifver för några fotografier och kopparstick i gun-

rummet, men upphörde snart dermed, då han märkte, att vi

icke gjorde på samma sätt. Menka var åtföljd af tvänne

sämre klädda infödingar med mycket sneda ögon, hvilka tycktes

stå i tjenst- eller trälförhållande till honom.
Af dessa frambärs genast vid ankomsten med en viss högtid-

lighet Menkas välkomstgåfva, tvänne renstekar. Som återskänk

lemnade jag honom en ylleskjorta och några bundtar tobak.

Menka omtalade, att han dagarne derpå skulle resa till Mar-

kova, en af ryssar bebodd plats vid floden Anadyr. Oaktad t

jag ej ännu uppgifvit hoppet att komma loss innan hösten,

ville jag dock försöka begagna denna lägenhet för att sända

underrättelse till hemmet om Vegas läge, tillståndet om bord

m. m. Ett öppet bref uppsattes derför på ryska och adres-

serades till H. Exc. Generalguvernören i Irkutsk med begäran,

att han skulle meddela dess innehåll till Hans Maj:t Konung
Oscar. Det inlades jämte några förseglade enskilda bref mellan

ett par brädlappar samt gafs åt Menka med uppmaning till

honom att lemna det åt den ryska myndigheten i Markova.

Jag har numera anledning att förmoda, att det framkommit.

I början såg det dock ut, som om Menka skulle uppfattat bref-

vet som någon slags vidsträcktare fullmakt för sig sjelf. När
han kommit i land, samlade han nämligen i närvaro af några

bland oss en krets af tschuktscher omkring sig, satte sig med
värdighet i deras midt, utvecklade papperet, men så, att han
hade det upp och ned, och läste ur detsamma långa ramsor
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på tschuktschiska för en andäktig och öfver Menkas lärdom

häpen åhörarekrets. Följande förmiddag hade vi ett nytt be-

sök af den store och lärde höfdingen, nya skänker vexlades.

Han undfägnades efter bästa förmåga och dansade slutligen

efter positiv dels solo, dels tillsammans med några af sina

värdar till stor fröjd för närvarande européer och asiater.

Besök hos Menka.

Då isens läge fortfarande var oförändradt, ville jag icke

försumma det tillfälle, som här erbjöd sig att få någon kun-

skap om det inre af landet. Med nöje gaf jag derför löjtnan-

terne Nordqvist och Hovgaard tillstånd att följa med på ett

besök till Menkas tältplats. De afreste dit den 8 oktober om
morgonen och lemna om denna sin färd följande berättelser.

Löjtnant Nordqvist skrifver: »Tisdagen den 8 oktober kl.

10 */a f- ni. foro löjtnant Hovgaard, tschnktschhöfdingen Menka

och jag från Pitlekaj på slädar förspända med hundar inåt

landet i SSO-lig riktning. Hovgaard och jag hade hvardera

en tschuktsch som körsven. Menka hade med sig en tjenare,

som nästan hela tiden sprang framför som vägvisare. För

min kamrats släde, som var tyngst, voro 10 hundar förspända,

för min 8, och för Menkas, som var minst och på hvilken han

satt ensam, 5 hundar. I allmänhet tyckas tschuktscherna be-

räkna 4 eller 5 hunder för en släde med en person.

»Den med träsk och vattendrag öfversållade tundran var

under första delen af vår färd endast svagt kuperad, men ju

längre inåt landet vi kommo, desto ojämnare blef den, och då

vi följande morgon kl. 8 f. m. framkommo till målet för vår

färd — Menkas brors läger — , befunno vi oss uti en dal, som

omgafs af berg, af hvilka några höjde sig ungefär 1,000 fot

öfver dalbottnen. Genom det tunna snölagret kunde ännu en

del af tundrans växttäcke urskiljas. De allmännaste växterna

på de torra ställena voro Aira alpina och Poa alpina; på mera

låglända ställen växte Glyceria, Pedicularis och Ledum palustre.

Öfverallt förekom Petasites frigida och en Salix-art. Denna senare

växte isynnerhet på sluttningarne i stora klungor, hvilka be-

täckte fläckar af flere hundra qvadratfots areal. På sina ställen

höjde sig denna buske 3 till 4 fot öfver marken. Den för-

herskande bergarten syntes vara granit. Dalbottnen utgjordes

af posttertiära bildningar, hvilka ofta bestodo af sand och

rullsten, såsom t. ex. fallet var uti den stora dal, der Menkas

brors läger var uppslaget.
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»Då vi på morgonen den 9 oktober framkommo till lägret,

möttes vi af några af de förnämsta bland tschuktscherna. Dessa

hälsade på Menka på ryskt sätt, d. v. s. så att de kysste hvar-

andra först på hvardera kinden och sedan på munnen. De
tycktes dock vara ganska förlägna för denna ceremoni och vid-

rörde nästan icke hvarandra med munnen. På oss hälsade

de på vanligt sätt med att räcka fram handen och bocka sig.

Härefter gingo vi in i Menkas brors tält, utanför hvilket läg-

rets hela befolkning snart samlade sig för att betrakta oss.

Lägret utgjordes af 18 tält, uppslagna på hvardera sidan om
en å, som genomflyter dalgången. Tälten beboddes af ren-

tschuktscher, hvilka drifva mellanhandel mellan ryssar vid

Kolyma och ett folk, som bor på andra sidan om Berings

sund och af dem kallas Jekargauler. Mellan tälten sågos en

mängd lastade och tomma slädar. Dessa voro dels lätta och

låga körslädar med upp- och tillbakaböjda medar och dels

tyngre af gröfre trä gjorda packslädar med icke tillbakaböjda

medar. En del af de lätta slädarne voro försedda med kurar

af pertor, utanpå hvilka de voro öfverdragna med renhudar;

andra voro heltäckta och endast försedda med en ingång framtill.

>De knifvar, yxor, borrar m. m., hvilka jag såg, voro af

jern och stål och hade tydligen erhållits af amerikanare eller

ryssar. Husgerådet utgjordes i Menkas brors tält af några

vanliga kaffekannor af koppar, hvilka användes att koka vatten

i, en alphenidbägare med engelsk inskrift, ett par tekoppar

med fat, platta trätråg och skäppor. Ren-tschuktschernas drägt

är lik kust-tschuktschernas, endast att de förra uteslutande

dertill använda renskinn, då deremot de senare derjämte an-

vända sälskinn. Några togo vid vår ankomst på sig brokiga

tygblusar, troligtvis af rysk tillverkning. Bland smycken må
nämnas glasperlor, hvilka buros, uppträdda på senor, företrä-

desvis af qvinnorna uti öronen eller om halsen. Qvinnorna
voro tatuerade på samma sätt som hos kust-tschuktscherna.

Dock såg jag här en äldre qvinna, hvilken utom den vanliga

ansigtstatueringen äfven var tatuerad på axlarne, och en annan
som på händernas yttre sida hade två parallela längs handen

gående och ett snedt dem förenande streck. Männen voro

otatuerade. Ett par af dem buro kors med slavonska inskrifter

om halsen ; andra buro på samma sätt tvågreniga trästycken.

Om dessa senare äro att betrakta som deras gudar eller som
amuletter är mig icke bekant.

»Då vi här icke kunde erhålla de renar, som vi skulle

uppköpa för expeditionens räkning, begåfvo vi oss med hundar



60 NORDENSKIÖLD, RAPPORTEU TILL OSCAR DICKSOK.

på eftermiddagen samma dag tillsammans med Menka till hans
svärsons läger, dit vi anlände kl. 8 på aftonen. Vi blefvo

mycket vänligt emottagna och lågo här öfver natten. Alla ett

tälts invånare sofva gemensamt uti det deri befintliga sof-

rummet, som icke är mer än 7 till 8 fot långt, 6 till 7 fot

bredt och 4 till 5 fot högt. Innan de lägga sig, äta de sin

qvällsvard. Män och qvinnor sofva fullständigt afklädda på
ett »cingulum pudicitise» när af ett qvarters bredd. Om mor-

gonen steg värdinnan först upp och kokade något kött, som
derpå framsattes uti sofrummet, innan dess invånare ännu
klädt på sig. Dervid skar värdinnan uti ett tråg köttet i

skifvor, hvilka hon efter hand utdelade. Om morgonen sågo

vi huru tschuktscherna fånga och slagta sina renar. Tvänne
karlar gå in uti renhjorden. Då de fått sigte på den ren de

vilja hafva, kasta de på ett afstånd af 20 till 30 fot en ränn-

snara om djurets horn. Detta kastar sig nu fram och tillbaka,

för att undkomma, och släpar derunder den, som håller i sna-

ran, med sig några ögonblick. Den andre karlen söker emel-

lertid att närma sig renen, fattar djuret i hornen och kastar

det till marken, hvarpå han dödar det genom ett knifstygn

bakom bogen. Derefter öfverlemnas renen till qvinnorna,

hvilka genom ett snitt på sidan om buken uttaga inelfvorna.

Magsäckens innehåll tömmes, hvarpå denna användes till att

förvara bloden. Slutligen flås djuret.

»Ungefär kl. 10 f. m. anträdde vi hemfärden. Vid nattens

inbrott sökte våra förare tak öfver hufvudet uti ett uselt

tschuktschtält på Utschunutsch- sjöns strand. Detta var till en

del nedgräfdt uti en af de små kullar, som här träffas längs

stranden, och hvilka troligtvis äro lemningar af några gamla
onkilonboningar. De nuvarande invånarne, tvänne äldre kar-

lar och en gammal qvinna, hade sin bostad inrättad på föl-

jande sätt: I midten af en ungefär 3 fot djup och 12 till 15

fot bred cylindrisk grop var en vertikal påle inslagen; mot
denna påles öfre ända hvilade en mängd från gropens öfre

kant utgående snedt stälda stänger, öfver hvilka hudar voro

uppspända. Den för tschuktschtälten egendomliga inhägnaden
eller sofrummet saknades icke heller här. Eljest bar hela bo-

ningen prägeln af fattigdom och osnygghet. Invånarnes närings-

fång syntes vara fiske. Derom vittnade utom den fisk, vi här

erhöllo, de utanför upphängda näten. Några klädesplagg, en

jerngryta, ett par träkärl och en schamantrumma voro de enda
saker, jag kunde upptäcka uti tältet.

»Följande morgon fortsatte vi vår färd. På andra sidan
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om Utschunutsch-sjön sågo vi tvänne boningar, hvilka endast

bestodo af en omkullstjelpt båt och några öfver dessa spända

hudar. Återstoden af vägen tillryggalades förbi byn Najtsch-

kaj och öfver Irgunnuk, der vi blefvo ytterst vänligt emot-

tagna, Kl. 7 V4 e. m. den 11 oktober voro vi åter om bord

på Vega.»

Ur löjtnant Hovgaards berättelse, som hufvud sakligast be-

rör den genomfarna traktens topografi, må ytterligare följande

meddelas om den uthållighet, som tschuktscherna och deras

hundar visade. »Under bortresan, som varade 21 Y '

r> timme,

sprang Menkas slaf oafbrutet framför slädarne, och äfven när

vi rastade var han i verksamhet, för att uppsöka spåret, sköta

hundarne o. s. v. Då vi kommo till lägret, sof han icke och

var dock lika rask under den följande dagens färd. Under
tiden njöt han icke någon spirituösa, på uttrycklig tillsägelse

af Menka, som förklarade, att han i sådant fall ej skulle hålla

ut att springa. I stället tuggade han en förvånande mängd
tobak. Hundarne voro under hela tiden icke ett ögonblick

från spända, om morgonen lågo de och sofvo framför slädarne

hälft öfversnöade. Vi sågo aldrig tschuktscherna gifva dem
någon föda, det enda de fingo var frusna exkrementer af räf

och andra djur, som de sjelfva uppsnappade i förbifarten. Lik-

väl kunde man icke ens den sista dagen märka någon minsk-

ning i deras dragförmåga.»

Underhandlingar om brefsändning.

Den 18 oktober, då vi trodde att Menka redan skulle vara

vid Markova, fingo vi åter besök af honom och hans svärson.

Han sade sig icke hafva något eldvatten till ispravniken och

kom nu till oss för att tillbyta sig sådant mot tre slagtade

renar. Vår missräkning med brefskickningen och min obe-

nägenhet för det ifrågavarande betalningssättet — jag bjöd

honom förgäfves halfimperialer och metallrubelstycken i stäl-

let för bränvin — gjorde mottagandet denna gång mindre

hjertligt, och han lemnade oss derför äfven snart. Först den

9 februari 1879 fingo vi åter underrättelser från Menka. Hans
dräng eller träl kom nämligen nämnda dag till fartyget och

berättade, att han på 10 dagar gått hit från Markova, hvilket

skulle utgöra omkring 90 kilom. på dagen. Enligt uppgift

af honom hade Menka rest med brefvet till Jakutsk — en un-

derrättelse som af oss hälsades med stor glädje. Förut hade
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jag nämligen ansett för nästan gifvet, att brefsändningen med
Menka skulle misslyckas, och jag uppbjöd derför all den över-
talningsförmåga, som de på fartyget hopade skatterna af ge-

vär, krut, kulor, mat, granna skjortor och till och med brän-

vin kunde utöfva, för att förmå några infödingar att skjutsa

löjtnanterna Nordqvist och Bove till Markova eller Nischni

Kolymsk. Underhandlingarne tycktes i början gå ganska bra,,

förskott begärdes och lemnades, men när resan skulle till-

trädas, vägrade tschuktscherna alltid under en eller annan
förevändning, än var det för kallt, än för mörkt, än fans ingen

mat för hundarne. Dessa underhandlingar hade således ingen

annan påföljd än att göra oss bekanta med en af de få mindre
behagliga sidor, hvilka vi hittills lärt känna af tschuktschernas

sinnelag, nämligen dessa eljest förträffliga vildars fullkomliga

opålitlighet vid aftal och deras fullt Talleyrandska uppfatt-

ning af talets gåfva.

Dessa underhandlingar föranledde ytterligare löjtnant Nord-

qvist till en utfärd i hundslädar, för att hålla räfst med en

af de infödingar, som mottagit förskott för att skjutsa honom
till Markova, men ej hållit sitt löfte. Om denna färd meddelar
Nordqvist följande:

Löjtnant Nordqvists färd.

»Den 5 december kl. 8 * 2 f- ni. begaf jag mig med hund-
släde till den vid Koljutschin-viken liggande byn Pidlin, för

att höra af en der boende tschuktsch, Tscheptscho, med hvil-

ken jag gjort aftal om en resa till Anadyrsk, huru snart han
kunde fara. Jag skjutsades af tschuktschen Auango, hemma
från byn Irgunnuk, som är belägen öster om Pitlekaj. Han
hade en liten och lätt, med medar af hvalbarder försedd slä-

de, som drogs af 6 hundar, af hvilka ledhunden var spänd

framför de andra fem, hvilka voro fastade med hvar sin drag-

rem i bredd framför släden. Hundarne voro svaga och illa

skötta och sprungo derför så långsamt, att jag ej kan upp-

skatta deras hastighet till mer än 2 ä 3 eng. mil i timmen.

Såväl dit- som återfärden räckte 8 till 9 timmar ; således torde

afståndet mellan Pitlekaj och Pidlin vara omkring 25 eng. mil.

»Omkring två timmars väg vester om Jinretlen har kust-

sträckan en höjd af 30—40 fot öfver hafvet och kallas Petscha-

nin. Här mötte vi en tschuktsch, som for öster ut med en

stor släde fullastad med renskinn, för att idka byteshandel.
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Ungefär halfvägs mellan Jinretlen och Pidlin ligger Majngatir.

Kusten mellan Jinretlen och sistnämnda trakt utgöres af ett

några famnar bredt sandigt strandbälte, innanför hvilket höjer

sig en omkring 20—40 fot hög brant sluttning — den inåt

landet gående tundrans nordgräns mot hafvet. Med korta

mellanrum är denna branta sluttning afbruten af små dälder.

Vester om Majngatir ända till det omkring 4 eng. mil deri-

från belägna kap Tscheautau bibehåller kusten samma karak-

ter, men är betydligt lägre. Från Tscheautau gick vår väg

öfver den jämna tundran på något afstånd från kusten. Ett

stort träsk, hvars strand vi följde under halfannan timmes

tid, och några små träsk passerades under den återstående

delen af färden. Dessa träsk äro, enligt min skjutskarls ut-

sago, endast ett par fot djupa. Trakten heter Kynmanka, I

söder såg jag en bergskedja stryka fram — efter hvad jag på
långt håll kunde döma — i NO—SV.

»Byn Pidlin utgöres af fyra tält, uppslagna på Koljutschin-

vikens östra strand. Antalet invånare är endast något öfver

20 personer. Pidlin och Koljutschin-ön äro de enda bebodda

platserna vid Koljutschin-viken. Jag blef utanför tälten emot-

tagen af byns befolkning och förd till Tscheptschos tält.

Tscheptscho lofvade att i februari fara med mig till Anadyrsk.

»Min värd hade en hustru och tre barn. För natten kläd-

des barnen fullständigt af; de fullvuxna hade på sig korta

byxor — mannen af garfvadt skinn, hustrun af tyg. I den

tryckande värmen, som underhölls af tvänne under hela natten

brinnande tranlampor, vore det äfven svårt att sofva i de

tunga renskinnsdrägterna. Dock täckte de öfver sig med ren-

hudar. Då här utom hettan herskade en förskräcklig stank

— tschuktscherna förrättade sina naturliga behof inne i sof-

rummet — kunde jag icke uthärda, utan att ett par gånger gå
ut för att hämta frisk luft.

»Då vi följande morgon stigit upp, stälde värdinnan uti

ett platt tråg till frukost först sälkött och späck med ett slags

surkål af jästa Salix-blad, derpå sällefver och slutligen sälblod

— alltsammans fruset.

»Bland föremål af etnografiskt intresse såg jag utom den

i hvarje tält förekommande schamantrumman, hvilken icke be-

traktades här med den vidskepliga fruktan, som jag eljest ofta

märkt, en knippa amuletter fastade vid en smal rem och en

vargskalle, som äfven var upphängd vid en rem. De förra ut-

gjordes af en ett par tum lång träklyka, af det slag som man
ofta ser tschuktscherna bära på bröstet, vidare skinnet jämte
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hela broskdelen af en vargnos och en platt sten. Min värd

sade, att detta buret om halsen skulle vara ett verksamt me-

del mot sjukdomar. Vargskallen, hvilken jag redan hade fått,

tog han tillbaka, emedan hans 4 eller 5 år gamle son skulle

behöfva den vid val af hustru. Hvilken roll den dervid spelade

fick jag dock icke veta.

»Medan min karl spände för hundarne för hemfärden, var

jag i tillfälle att se några mindre flickor dansa, hvilket de

gjorde på samma sätt, som jag förut sett flickor dansa i Pitle-

kaj och Jinretlen. Två flickor ställa sig då vanligtvis antingen

midt emot eller bredvid hvarandra; i förra fallet lägga de ofta

händerna på hvarandras skuldror, vagga turvis åt hvardera

sidan, hoppa emellanåt jämnfota fram och svänga om, hvartill

de sjunga eller snarare grymta takten.

»Hemresan anträddes kl. 8 f. m. Derunder sjöng min
skjutskarl tschuktschiska sånger. Dessa äro ofta endast efter-

härmningar af djurs läten eller också improvisationer utan

någon bestämd meter eller rytm och ganska litet omvexling i

toner; endast ett par gånger tyckte jag mig kunna höra en

bestämd melodi. På aftonen sade min skjutskarl de tschuk-

tschiska namnen på flere stjernor. Kl. 5 1
4 e. m. kom jag fram

till Vega.»

I sammanhang härmed vill jag såsom bidrag till skildringen

af vårt vinterlif här och vår beröring med infödingarne ännu
anföra följande berättelser om några andra bland de inånga

mindre utflykter, som af oss gjordes under vinterns lopp.

Löjtnant Brusewitz' utfärd den 17 februari

skildras af honom sålunda:

»Den 17 februari 1879 gjorde jag med tschuktschen Notti

en utflykt till Najtschkaj. Vi lemnade fartyget på eftermiddagen

och kommo efter ett par timmars gång till Rirajtinop, Nottis

hem, der jag tillbragte natten. Vi emottogos af Nottis 3 yngre

bröder och en sjuk syster, hvilka alla bebodde samma tält.

Genast efter ankomsten började den ene brodern att göra i

ordning hundselar och släde till följande dags färd, och vi

öfriga gingo in i det inre af tältet, der den sjuka systern låg,

oklädd men omsvept med renskinn. Hon skötte 2 stycken

tranlampor, öfver hvilka hängde 2 kokkärl, det ena en f. d.

preservburk och det andra närmast likt en jernbleckspyts. Så

snart vi inkommit, aftog Notti sin fotbeklädnad och mössa.
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En af bröderna kom in med ett tråg, hvaruti var upplagdt ett

stycke sälspäck jämte frusna grönsaker, hufvudsakligen pilblad.

Späcket skars i omkring tumstora tärningar, hvarefter en af

bröderna gaf systern en god portion af såväl späek som grönt,

innan maten utdelades bland de andra. Hvarje späcktärning

inbäddades omsorgsfullt i grönt, innan den åts. När det gröna
var slut, fans ännu något späck, som gafs till hundarne, hvilka

lågo i yttre tältet. Härefter spisades kokt refbensbjell af säl

och till sist ett slags soppa, troligen af sälblod. Systern fick

först, och särskildt äfven af dessa rätter. Af hvarje anrätt-

ning tillbjöds jag att äta, men då jag icke antog inbjudningen,

tycktes det ej väcka anstöt. Efter måltidens slut sattes mat-

kärlen undan, peskarne aftogos, och några nere renhudar ner-

togos från taket och utbreddes. De äldre bröderna tände sina

pipor, och de yngre lade sig att sofva. Mig anvisades en af

sidoplatserna i tältet, synbarligen Nottis egen sofplats. Den
ena lampan släcktes, och man lade sig efter hand att sofva.

Under natten jämrade sig flickan flere gånger, då alltid en af

bröderna gick upp och skötte om henne. Kl. 6 f. m. väckte

jag sällskapet och påminde om vår utfärd. Alla uppsteg©

genast. Påklädningen gick ej fort, ty mycken omsorg egnades,

åt fotbeklädnaden. Ingen mat framtogs, men alla sågo belåtna

ut, när jag gaf dem utaf mitt förråd, som bestod af bröd och

några Wikströms biffstekar. Genast efter frukosten spändes.

4 hundar för släden, hvarefter Notti och jag fortsatte färden

åt Najtschkaj, jag åkande, han springande bredvid släden. Vid

Irgunnuk, en tschuktschby belägen 1 eng. mil öster om Rirajti-

nop, gjordes ett kort uppehåll för att försöka få låna flere

hundar, hvilket dock misslyckades. Vi fortsatte färden längs

stranden och framkommo vid 10-tiden på f. m. till Najtschkaj,

beläget 8—10 mil i OSO. från Irgunnuk. Här mottogos vi af

större delen af Pitlekajs gamla invånare, hvilka slagit upp sina

tält vid denna fiskplats. Byn utgjordes af 13 tält, af hvilka de

5 vestliga beboddes af Pitlekajs f. d. befolkning, och de 8 mer

ostligt belägna af andra tschuktscher. Pitlekajs invånare hade

ej rest sina vanliga stora tält, utan sådana som dels voro af

obet}rdligare storlek, dels mindre fast sammanfogade. I alla

tält här, liksom i Rirajtinop och Irgunnuk, fans det mycket säl-

späck upplagdt, och utanför såg man stycken af säl och hela

salar uppstaplade täckta med snö. Under vägen till Najtschkaj

mötte vi flere slädar, lastade med säl, på väg till Pidlin. Vid

Najtschkaj gick jag ut på jagt, åtföljd af en tschuktseh. Vi fingo

upp 8 stveken harar, men lvckades ej komma i skotthåll för

5



66 NORDENSKIÖLD, R ÅPPOR TER TILL OSCAR DICKSON.

någon. En räf (röd) sågs springa på mycket långt håll. Några

ripor syntes ej, ej heller spår efter sådana. — Kl. 2 e. m. åter-

vände jag till Irgnnnnk och fick der en annan släde förspänd

med 10 hundar, med hvilka jag snart åter nådde fartyget.»

Löjtnant Palanders utfärd

till ett ren-tschuktschlägerå närheten af Taffelberget SV om
Pitlekaj skildras af honom sålunda:

»Den 17 mars 1879 gick jag, åtföljd af dr Kjellman, ut

med en släde och 5 man, hvaraf en inföding såsom vägvisare,

till det i närheten af Taffelberget liggande ren-tschuktschlägret,

i afsigt att der söka erhålla färskt renkött. Expeditionen väl-

utrustad med 2 dagars proviant, tält, madrasser och peskar.

»Ren-tschuktscherna träffades 11 eng. mil från fartyget. På

en höjd funnos här tvänne tält, af hvilka det ena för tillfället

var obebodt. Det andra beboddes af infödingen Rotchitlen,

hans unga hustru och ett annat ungt par, hvilket senare, så

vidt jag förstod rätt, var på besök och egentligen hade sitt

hem i Irgunnuk.

»Tälten voro betydligt mindre än de vi dagligen se vid

kusten. Omkring tälten voro en mängd slädar uppstaplade på

hvarandra. Dessa slädar skilde sig från de vanliga hundslädarne

derigenom, att de voro betydligt större och bredare i gången.

Medarne voro klumpiga och tillyxade af groft trä.

»Vår framställning att få tillbyta oss ren afslogs genast,

ehuru vi såsom bytesartiklar erbjödo rom, tobak, bröd och till

och med ett gevär. Skälet för deras vägran uppgafs vara, att

renarne denna årstid äro för magra för att nedslagtas.

»På en några tusen fot från oss liggande höjd sågo vi ett

femtiotal renar gå och beta.

»Qvinnornas hufvudgöra under dagen tyckes vara att putsa

hvarandras hår. Den, som för tillfället tjenstgjorde såsom

kammarjungfru, plockade med fingrarne ur den andras hår

der varande parasiter, hvaraf fans ett ej ringa antal. De
dödades helt behändigt derigenom, att fingrarne fördes till

munnen, hvarefter de knäcktes mellan tänderna.

»På eftermiddagen blefvo Kjellman och jag inbjudna i täl-

tet, hvarest vi tillbragte en timme i deras sofrum. Vid vårt

inträde påtändes lampan, hvilken var fyld med sältran; såsom
veke användes Sphagnum. Värdinnan sökte på allt sätt göra

vårt vistande i tältet så angenämt som möjligt, hon hoprullade
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renhudar till hufvudkuddar och beredde oss plats, så att vi

fullt utsträckte kunde njuta en välbehöflig hvila. I det yttre

tältet tillreddes af den andra qvinnan qvällsvarden, hvilken

bestod af kokt sälkött, Vi erbjödos välvilligt att dela deras

måltid, men då vi ej hade smak för sälköttet, afböjde vi deras

anbud under förevändning att vi nyss ätit middag. Sjelfva in-

togo de sin måltid liggande med kroppen inne i det inre tältet,

men med hufvudet under renskinnsfällen i det yttre, hvarest

maten fans. Efter intagen måltid drogos hufvudena innanför

fallen, värden klädde af sig in på bara kroppen, undantagande
byxorna, hvilka fingo sitta på. Värdinnan lät sin pesk falla

ned öfver axlarne, så att hela öfverkroppen härigenom blef

blottad. Renskinnsstöflarne aftogos och vändes ut och in, af-

t orkades noga och upphängdes i taket öfver lampan, för att

torka under natten. Qvinnorna trakterades af oss med socker,

hvilket de, till följd af fullkomlig obekantskap med detsamma,
till en början undersökte med en viss försigtighet, men som
sedan smakade dem förträffligt. Efter måltiden syntes vårt

värdfolk blifva sömnigt, hvarför vi sade godnatt och gingo till

vårt eget tält, hvarest var allt annat än varmt ; vi hade under

natten derstädes omkring — 11° C.

»Efter en till större delen sömnlös natt purrade vi ut kl.

1

'2 7 nästa morgon. Då vi komrao ut ur tältet, voro alla renarne

i tätt sluten trupp i anmarsch. I spetsen gick en gammal hög-

hornad ren, hvilken gick fram till sin husbonde (denne hade

under tiden gått renhjorden till mötes) och hälsade god mor-

gon på honom genom att stryka sin nos mot ägarens händer.

De öfriga renarne stodo under tiden uppstälda i ordnade led,

alldeles som besättningen ombord på ett örlogsfartyg vid divi-

sioner. Ägaren gick derefter fram och hälsade på hvarjeren;

de fingo stryka sina nosar mot hans händer. Han å sin sida

tog hvarje ren i hornen och undersökte honom på det nogaste.

Efter slutad inspektion och på gifvet tecken från husbonden

gjorde hela renhjorden helt om och återvände i tätt slutna led,

med gamlingen i spetsen, till föregående dags betesmark.

»Det hela gjorde på oss ett särdeles godt intryck ; det var

ej den grymme, hårde vilden, som på ett rått och barbariskt

sätt visade sitt herravälde öfver djuren, utan det var den gode

husbonden, som välvilligt betraktade sina underlydande och

som hade ett godt ord till hvar och en af dem. Det rådde

ett godt förtroende mellan herre och djur. Sjelf var han en

ståtlig ung man med ett intelligent utseende och med en smi-

dig vacker kropp. Hans kläder, af utmärkt treflig snitt och
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af ovanligt vackert renskinn, föllo tätt efter kroppen och lem-

nade oss tillfälle att se hans behagliga och stolta hållning,

hvilken tog sig bäst ut, då han rörde sig.

»På vår förnyade framställning om tillbyte af ren fingo

vi ånyo afslag, hvarför vi nedtogo vårt tält och anträdde hem-

färden. Vi återkommo om bord den 18 mars kl. 3 e. m. efter

en marsch af 4 3
/4 timme.

»Vägen till renlägret höjde och sänkte sig långsamt. Snön

var hård och jämn, så att vi kunde gå fram med rask fart.

Under bortvägen syntes 4 räfvar och några korpar. På ett

ställe funnos en mängd lemmelbon nedgräfda genom snön i

sned riktning mot marken. De flesta af dem voro uppkrafsade

af räfvar. Nedgången till ett orördt lemmelbo var cylindrisk

och af en genomskärning = 1,5 tum. Under båda dagarne

hade vi snö, tjock och disig luft, så att vi endast kunde se en

helt kort distans framför oss, likvisst gingo vi aldrig vilse,

tack vare vår vägvisares, infödingens, goda ögon och starkt

utpräglade lokalsinne.»

Klimatets kraf på försigtighetsmått och utrustning.

Om jag undantager dessa och åtskilliga andra likartade

utfärder, de vexlingar, som vår beröring med infödingarne

föranledt, och några få lyckliga, många misslyckade, har- och

ripjagter (björn hafva vi ej sett till, och allt intrång i infö-

dingarnes säljagt har jag så mycket som möjligt undvikit),

så har föga märkligt inträffat under de sex månader, denna
berättelse omfattar. Det återstår mig således endast att till

ledning för framtida arktiska expeditioner med några ord om-
nämna de delar af vår vinterutrustning, som visat sig ända-

målsenliga, och att lemna en öfversigt öfver de vetenskapliga

arbetenas anordning under vinterns lopp.

Af de meteorologiska iakttagelserna synes, att vintern icke

varit synnerligen kall i jämförelse med vintrarne i den Frank-
linska arkipelagen eller i de kallaste trakterna af Sibiriens fasta

land. Deremot var den vid Vegas vinterstation ovanligt stor-

mig, och vi hafva dag efter dag, natt efter natt, gått till och
från det på ett afstånd af en och en half kilometer från far-

tyget uppförda observatoriet i hård blåst och en köld af —
30° till — 46° C. Vid stilla väder är en köld af — 40° till —
50° knappast mycket besvärlig, men redan vid ett ringa drag-

blir en köldgrad af t. ex. — 35° rent af farlig för den, som
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går emot vinden och utan nödig försigtighet utsätter blottade

delar af ansigtet, händerna eller handlofvarne för den kalla

luften. Utan att man varnas af någon häftigare plåga upp-

står frostskada, hvilken, om den ej i tid upptinas genom den
skadade delens gnidning med handen eller med smältande
snö, lätt kan blifva af ganska allvarsam beskaffenhet. De
flesta bland dem, som nu för första gången voro med om en
högnordisk öfvervintring, blefvo, då den första kölden inträffade,

mer eller mindre frostbrända fiere gånger, så att höga med
blodvatten fylda frostblåsor af ett par qvadrattums utsträck-

ning uppstodo, men lyckligtvis aldrig så mycket, att någon
verklig olycka inträffade. Sedan alla man, varnade af erfaren-

heten, blifvit mer aktsamma, förekoinmo dylika frostskador

sällan. Ej heller förekom något enda fall af frostskada på
fötterna, Härtill bidrogo våra för klimatet mycket ändamåls-

enliga skodon, hvilka utgjordes af stora segelduksstöflar med
sulor af läder. På bottnen af dessa hade man sennegräs (Ca-

rex vesicaria). Sjelfva foten var klädd i ett eller två par

strumpor, utanpå hvilka man bar en fotlapp af filt, Vår fot-

beklädnad var således ett mellanting mellan den af Parry för

arktiska resor införda fotbeklädnaden och lapparnes höfylda

komager. Alla, som begagnat den, äro ense derom, att den

lemnade intet öfrigt att önska. Afven vid längre vandringar

i våt snö äro dessa skodon att föredraga framför läderskodon.

Dessa senare blifva nämligen tunga och vattendränkta och

kunna svårligen under en nattrast i det fria torkas. Segel-

duksskodonen och det i dem lagda höet torkas deremot lätt

på en enda natt. De äro äfven som våta lätta och genom den

luftvexling, som den underliggande hösulan möjliggör, föga

osunda. Jag tror mig derför på det bästa kunna förorda dessa

skodon för vinterresor och vinterjagtfärder i vårt eget land.

För händernas skyddande användes helvantar af sälskinn

och semsk, inuti fodrade med fårskinn och vid handlofven

kantade med något långhårigt pelsverk. De buros vanligen

med band om halsen, såsom barn pläga bära sina vantar. Vid
utarbete buros dessutom tunna yllevantar omedelbart på
händerna.

För öfrigt buro vi den vanliga svenska vinterdrägten,

kanske med något rikligare vinterylle än man brukar i Sverige,

Renskinnspeskar och renskinnsbellingar (engelsmännens »leg-

gins») funnos för alla man, jämte ett stort antal olika slag af

pelsar. Men de flesta begagnade dem sällan, ej ens vid en köld

af — 45° eller, hvad som var vida värre, blåst med en tern-
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peratur af — 36°. Med större förkärlek omfattades en vid se-

gelduksdrägt, som bars utanpå den vanliga sjömanskavajen.

I hårdt väder lemnade den ett välkommet skydd mot snö och

blåst. Samma tjenst gjorde för hufvudet de öfver Helsingörs-

mössan burna baschlikerna, af hvilka det nödiga förrådet blif-

vit anskaffadt från Petersburg.

Helsotillstånd. Proviant.

När detta nedskrifves, har ingen sjukdom med allvarliga

följder, intet spår till skörbjugg inträffat, Detta lyckliga för-

hållande beror t}rdligen i första hand på den goda anda, som
lifvat expeditionens vetenskapsmän, officerare och manskap,

men bör äfven till stor del tillskrifvas Vegas af löjtnant Pa-

lander i Karlskrona anordnade ändamålsenliga inredning och

framför allt vår för klimatet lämpade spisordning, som upp-

rättats på grund af erfarenheten vid 1872—73 års expedition

och efter inhämtande af råd af dess utmärkte läkare dr En-

vall. Spisordningen meddelas här i Bilagan II. Utom hvad i

den anföres utspisades från den 15 februari till den 1 april

multegröt blandad med rom tvänne gånger i veckan. Jag

skulle gerna hafva låtit utspisa en vida större mängd af detta

enligt nordisk erfarenhet ypperliga medel mot skörbjugg, men
emedan skörden på multor 1877 slagit helt och hållet fel, kunde

jag till intet pris förskaffa expeditionen den mängd, som deraf

behöfdes. I stället uppköptes i Finland en betydligare mängd
tranbärssaft, som regelmässigt utdelades och med begärlighet

förtärdes af manskapet.

Till skydd mot solens skarpa återsken från det bländande

hvita landskap, som utan afbrott af några mörkare föremål

under senare delen af vintern och våren åt alla håll omgaf
oss, var expeditionen försedd med en riklig uppsättning af

blåa och gråa konservglasögon. Dessa utdelades redan i fe-

bruari till alla om bord. Genom oförsigtighet har visserligen

detta oaktadt ett eller annat fall af början till snöblindhet

yppats, men några fullt utbildade fall af denna ytterst plåg-

samma åkomma hafva hittills icke inträffat.

Jagtens utbyte har under vinterns lopp inskränkt sig till

några ripor och harar och sålunda icke lemnat något nämn-
värdt bidrag till fartygets proviantering. Deremot har fisk er-

hållits hufvudsakligast genom byte med tschuktscherna i något

rikligare mängd, så att den numera kan utspisas en gång i
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veckan. Den fisk, som under vintern erhölls i största mängd,

en torskart (?) med grågröna ryggradsben, kunde dock i början

endast utspisas i gunrummet, emedan manskapet till följd af

benens färg länge hade en oöfvervinnelig motvilja mot den-

samma.

Meteorologiska observationer.

Iakttagelserna öfver väderleken gjordes intill den 1 no-

vember hvar fjerde timme, derefter till den 1 april hvarje

timme, sedan åter sex gånger om dygnet. Mellan den 27 no-

vember och den 1 april voro instrumenten uppstälda i land

vid det magnetiska observatoriet, före och efter denna tid om
bord eller i fartygets omedelbara närhet, Under vintern var

deras öfvervakande anförtrodt åt dr Stuxberg, som, medan
allt omkring oss var isbelagdt, nödgades låta sina egna zoolo-

giska forskningar hvila.

Då väderleksförhållandena på ett synnerligen känbart sätt

ingripit i vårt dagliga lif och utgjort den probersten, på hvilken

vår utrustning blifvit pröfvad, så skall jag meddela ett utför-

ligare utdrag ur den meteorologiska dagboken i ett bihang till

denna berättelse. För öfrigt kan jag i afseende å hithörande

frågor endast fästa uppmärksamheten derpå, att de meteoro-

logiska iakttagelserna vid Vegas vinterläger bilda det första

utförliga bidrag till kännedomen om väderleken på den halfö.

som skiljer Sibiriens Ishaf från Stilla hafvet, äfvensom att den

kännedom, man numera erhållit om de monsunlika nordvest-

vindar, som under vinterns lopp för det mesta varit rådande

härstädes, sannolikt bör blifva af betydelse så väl för Sibiriens

klimatlära i allmänhet, som för studiet af tyfonerna och mon-

sunerna vid Japans och Kinas kuster.

Den största kölden under de olika månaderna har iakttagits:

Oktober
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Det lägsta intill den 1 april iakttagna lufttrycket var

den 31 december kl. 2 f. m. 728,8 (0°) m. m.

Väderleken var under vintern mycket stormig och vind-

riktningen närmast jordytan nästan ständigt mellan nordvest

och nordnordvest. Men redan i luftlager af föga betydlig höjd

förherskade, att döma af molnens riktning, en lika oafbruten

luftström från sydost, som, då den någon gång sänkte sig till

jordytan, medförde värme och jämförelsevis torr luft. Orsaken

härtill är lätt att inse, om man betänker, att Berings sund

bildar en af temligen höga berg omgifven port mellan Stilla

hafvets varma och Polarhafvets kalla luftområde. Vindarnc

måste här ordnas ungefär efter samma lagar, som draget i

dörröppningen mellan ett varmt och ett kallt rum. D. v. s.

den kalla luftströmmen måste gä nedtill från det kalla området

till det varma, den varma tvärtom. Till de sydliga och syd-

ostliga vindarnes värme och torrhet bidraga dessutom de bergs-

höjder, som enligt infödingarnes utsago skola tinnas i det inre

af Tschuktsch-halfön. De förläna nämligen de hafsvindar,

som framgå öfver deras krön, »fölm »-vindens egenskaper. Våra

kallaste vindar hafva kommit från SV till V, d. v. s. från

Sibiriens slättland. På tillvaron af tvänne luftströmmar, hvilka

vid en viss höjd öfver jordytan kämpa med hvarandra, beror

äfven den hastighet, med hvilken himlahvalfvet i trakten af

Berings sund plötsligen blir molnhölj dt och åter fullkomligt

klart. Redan den berömde Beringssunds-fararen, numera ami-

ralen i amerikanska marinen Iiodgers har anmärkt detta för-

hållande och mycket träffande liknat det vid uppdragandet och

fällandet af förhänget för en skådebana.

I våra väderleksanteckningar gjordes skilnad mellan snö-

yra (= snöfall under blåst) och yrsnö (= snöstorm utan snö-

fall). Snönederbörden var ej synnerligen stor, men då något

så ihållande blidväder icke inträffade under vintern, att snön

någonsin täcktes med en sammanhängande smältskorpa, för-

blef en betydlig del af den snö, som nedföll, så lös, att den

af minsta vindpust fördes af och an. Vid storm eller stark

bris fördes snön till högre luftlager, hvilka fyldes med ett så

tätt, fint snödam, att föremål på några få meters afstånd icke

mer kunde urskiljas. Det var icke någon möjlighet att i ett

dylikt väder hålla väg öppen, och den, som gick vilse, var

hjelplöst förlorad, ifall han ej likt tschuktschen kunde insnöad

i en drifva afbida stormens afstannande. Men äfven vid svag

vind och under molnfri himmel framgick en snöstorm af några

få tums höjd längs marken i vindens riktning, således före-
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trädesvis från nordvest till sydost. Äfven den hopade drifvor

öfverallt, der vindskydd förefans, och begrof säkrare om ock

mindre hastigt än stormens yrsnö utlagda föremål och trampad
stig. Den massa vatten, som i frusen form förflyttades i denna

endast några få tum höga, men oafbrutna och vindsnabba ström

öfver Sibiriens nordkust till sydligare trakter, måste vara jäm-

förbar med vattenmassan i jordens jättefloder och spelar en

tillräckligt stor roll i klimatiskt hänseende, bland annat som
köldförare till de nordligaste skogsmarkerna, för att böra af

meteorologerna beaktas.

Luftens fuktighet bestämdes såväl med Augusts psykro-

meter som med Saussures hygrometer. Men jag tror icke, att

dessa redskap vid — 20° till — 45° gifva något tillförlitligt

utslag. Härtill kommer, att luftens fuktighetsgrad pä det ställe,

der det kan komma i fråga att uppställa psykrometern eller

hygrometern under en högnordisk öfvervintring, icke har den

meteorologiska betydelse, som man ofta tilldelat densamma.
Redskapen blifva nämligen i regeln uppstälda i en fritt stående

spjelbur belägen på en för afläsning lämplig höjd öfver jord-

ytan. Under en nästan oafbruten snöyra är det omöjligt att

hålla denna bur snöfri. Äfven luft, som ursprungligen varit

fullkomligt torr, måste här mätta sig med fuktighet genom af-

dunstningen från omgifvande snölager och från det snödam,
som kringyr närmast jordytan. För bestämmande af luftens

verkliga fuktighetsgrad skulle jag derför råda framtida resande

till högnordiska trakter att omedelbart väga det vatten, som
en gifven rymd luft innehåller, genom att upptaga det i rör

med klorkalcium, kalicenerad kopparvitriol eller svafvelsyra.

Ett redskap för detta ändamål vore ytterst lätt att uppställa

så, att hela arbetet kunde verkställas under däck och att man
efter behag kunde undersöka luften från hvilket lager som helst

nedom masttoppen, [fall jag haft medel att anordna en sådan
undersökning vid Vegas vinterläger, hade det helt säkert visat

sig, att luftens relativa fuktighet redan på en höjd af några

få meter öfver jordytan för det mesta varit ganska ringa.

Fruset qvicksilfver.

När luftvärmen föll till granskapet af — 40°, aflästes både
den vanliga qvicksilfvertermometern och en sprittermometer,

under — 40° alltid sprittermometern. Härvid är att anmärka,
att qvicksilfret vid sin frysning drager sig så starkt tillsammans,
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att qvicksilfverpelarn plötsligen sjunker fullkomligt in i kulan.

Den afläsning af — 90°, som vid en tid, då qvicksilfrets frys-

ning och sammandragning var okänd, gjordes i norra Sverige

på en qvicksilfvertermometer, och som på sin tid gaf anled-

ning till åtskillig strid, är något som när som helst kan om-
göras, ifall man afkyler qvicksilfret under dess fryspunkt i en

till — 90° indelad termometer. Qvicksilfrets frysning sker ned-

ifrån uppåt, i det att den frusna metallen såsom tyngre sjunker

ner i den ännu flytande delen. Ifall man, när det är till hälften

fruset, bortgjuter det flytande från det frusna, så erhållas kri-

stallgrupper bestående af nålar, som äro sammansatta af små
oktaedrar, grupperade till hvarandra efter kubens kanter. Ingen

af våra qvicksilfvertermometrar har lidit någon skada deri-

genom, att qvicksilfret i dem frusit och åter upptinat. Vid

frysningen drog sig qvicksilfret alltid ner i kulan, äfven då

— 40° var beläget ett godt stycke upp på röret. Det är häraf

sannolikt, att qvicksilfver i likhet med vatten behöfver en

större köldgrad för att frysa, då det är inneslutet i hårfint

rör, än eljest.

Isens salthalt. Rassol.

Längesedan har det varit kändis, att saltvatten, när det

fryser, lemnar saltfri is. När man under sjöfärder i polar-

hafven skaffar sig vatten till dryck och matlagning genom att

smälta nyfrusen hafsis, märker man dock snart, att detta icke

är fullt riktigt, i det att nyfrusen hafsis innehåller till-

räckligt salt för en menlig inverkan på matlagningen. Frå-

gan har för polarfararn en ej ringa praktisk betydelse och

har ofta varit föremål för meningsutbyte i arktiska skrifter.

Man har funnit, att, medan nybildad hafsis är salthaltig, en

del större isblock äro nästan saltfria. Dessa senare äro

visserligen ofta af glacialt ursprung, men bevis kunna äf-

ven anföras derför, att man ibland träffar verklig saltsjöis.

som vid smältning lemnar ett nästan saltfritt vatten. För att

utreda frågan, hafva dr Almqvist och jag medelst titrering

bestämt salthalten i en mängd isprof. Vi hafva härvid funnit

:

att den nyfrusna isen alltid är mer eller mindre salthaltig,

beroende derpå, att håligheter fylcla med saltvatten vid vattnets

frysning blifva qvar i ismassan

;

att dylik is, som en längre tid legat öfver vattenytan,

småningom förlorar sin salthalt. De med mättad saltlösning
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(hvilken fryser först vid en temperatur under — 17°) fyIda

blåsorna flytta sig tydligen småningom från isens inre till isens

yta. Isen blir på detta sätt småningom, utan att dess ut-

seende förändras, nästan saltfri. Denna förändring försiggår

redan vid en ganska låg temperatur och synes mig vara en

märklig fingervisning rörande det sätt, på hvilket en mängd
bergarter metamorfoserats

;

att det flödvatten, som vid stark köld bibehåller sig

på isens yta, håller betydligt mer salt än hafs vattnet; och

slutligen

att de saltutvittringar, som träffas på isen i polarhafven.

och som isynnerhet af ryska resande omnämnas under namn
af rassol, icke utgöra rent koksalt, utan ett vattenhaltigt dubbel-

salt af klormagnesium och klornatrium. Detta salt bildar un-

der sträng köld vackra effiorescenser på nyfrusen is. Det

smälter i sitt kristallvatten redan vid — 8°. Prof äro hem-
tagna för dess fullständiga analysering.

I hufvudsaken öfverensstämma de resultat, till hvilka vi

kommit och hvilka vi framdeles skola i större utförlighet med-

dela, med dr Raes erfarenhet och med dr Walkers förträffliga

undersökningar under M:c Clintocks resa med Fox 1857—59.

Dock har dr Walker icke märkt den betydliga olikhet, som
äger rum i hafssaltens och effiorescensernas sammansättning,

och deraf kommit till en efter min tanke oriktig uppfattning

af det Sätt, på hvilket den salta isen blir saltfri. Han tror

nämligen, att isens saltartade beståndsdelar utpressas vid isens

sammandragning i köld. Häraf skulle följa, att isens rening

skulle försiggå fortast i stark köld, och att några nya förän-

dringar icke skulle inträffa i isens- salthalt efter det den en

gång varit utsatt för ett frostmaximum. Yi tro tvärtom, att

isen hastigast blir saltfri vid en temperatur af nära — 0°,

emedan de saltvattenhaltiga blåsorna då ha lättast att äta sig

ut, eller att minskningen af isens salthalt fortgår oafbrutet,

så länge någon osmält is finnes qvar.

Isens sönderfrysning.

Under inflytande af solvärmen om sommarn äger en smält-

ningsprocess rum ej allenast på ytan, utan äfven i det inre af

den gamla isen, som på detta sätt blir uppfyld med talrika

små, vattenhaltiga hålrum. Då vattnet "upptager en större vo-

lym i frusen än flytande form, äro dessa i regeln endast ofull-
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ständigt fylda med vatten, hvilket i så fall, då det åter fryser,

får tillräckligt rum att utvidga sig utan att sönderspränga sitt

hölje. Men stundom fylles åter hålrummet fullständigt genom
sammantryckning af höljet eller genom insippring af vatten

från angränsande hålrum. I så fall sönderspränges isblocket

genom vattnets frysning, då isblocket den följande vintern åter

blir utsatt för sträng köld. Alla gamla grundisar visa derför

en så stor benägenhet att frysa sönder, att detta här påpekade

förhållande utan tvifvel utöfvar ett mycket stort inftytande på
isförhållandena i polartrakterna. Under vår öfvervintring sågo

vi det ena efter det andra af de stora isblock, som pmgåfvo
fartyget, remna sönder, och råkor uppstodo så obehindradt tvärs

öfver isblock, som strandat på fem famnars vatten, att jag

håller för högst sannolikt, att första anledningen till dylika

råkors uppkomst vore att söka i den skenbart så hållfasta is-

klippans inre.

Ebb och flod. Förändringar i hafvets höjd beroende
på vulkaniska krafter.

Löjtnant Palander har anordnat en enkel inrättning, me-

delst hvilken man under vinterns lopp från fartyget med stor

noggranhet kunde bestämma de vexlingar, som ägde rum i

vattenhöjden. Tillsammans bilda dessa iakttagelser en full-

ständig och oafbruten följd af tidvattensmätningar verkstälda

hvarje timme under sex månader, och de böra, behörigen be-

räknade och jämförda med engelsmännens och amerikanarnes

mätningar af tidvattnet i Polaramerika, danskarnes vid Grön-

lands vest- och tyskarnes vid dess ostkust, österrikarnes vid

Frans Josefs land, ryssarnes vid Novaja Semlja och våra egna

vid Mosselbay, lemna värderika upplysningar rörande fördel-

ningen mellan land och haf i polarbassinen — en, såsom be-

kant, mycket omtvistad fråga, I afseende härpå kan jag här

blott nämna, att den största vexlingen mellan ebb och flod

vid Vegas vinterläger endast uppgick till 18 c. m., något som
skulle antyda, att det norr om Berings sund belägna hafvet

bildar en föga omfångsrik hafsbassin, hvilken endast genom
sund sammanhänger med verldshafven.

Vida större voro de vexlingar i vattenhöjden, som vindarne

åstadkommo. Dessa hafva uppgått till nära 2 meter. Vi fingo

dessutom en egendomlig bekräftelse derpå, att ännu större

oregelbunden förändring i läget mellan landet och hafsytan
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måtte hafva förekommit härstädes t mannaminne. Strax efter

Menkas besök voro nämligen tschuktscherna, kanske med an-

ledning af ett hot af Menka, oroliga derför, att vi skulle till-

ställa öfversvämningar längs kusten. Denna fruktan tyckes

antyda, att de på vulkaniska krafter beroende plötsliga för-

ändringar i landets läge, som man känner från vulkantrakterna

längre söder ut, äfven sträckt sig hit upp. Då de flesta tschuktsch-

byar äro belägna omedelbart vid stranden och ofta på låga

sandnäs mellan laguner och hafvet, så skulle en af de väldiga

svallvågor, som jordbäfningar gifva upphof till, här åstadkomma
fullständig förintelse af otaliga byar.

Magnetiska iakttagelser.

Ofvervakandet af de magnetiska iakttagelserna har varit

anförtrodt åt löjtnant Hovgaard, som tillika åtagit sig det be-

svärliga arbetet med deras bearbetning efter expeditionens hem-

komst. De hafva utgjorts af:

l:o) »absoluta» bestämningar när och hvar tillfälle dertill

erbjudit sig;

2:o) iakttagelser öfver vexlingarne i de magnetiska kraf-

ternas styrka och riktning, utförda järnte nödiga »absoluta»

bestämningar hvarje timme mellan den 27 november och den

1 april;

3:o) femminuters-iakttagelser den 1 och 15 i hvarje månad
från och med den 15 januari.

Då utrymmet på Vega ej medgifvit att, såsom skedde 1872,

från hemmet medtaga ett med kopparspik hoplagadt observa-

torium af bräder, måste observatoriet denna gång uppföras af

polarlandens rätta bygnadsvirke, is och snö. Det blef detta

oaktadt särdeles ändamålsenligt, tack vare den omsorg, som
våra örlogsmän nedlade på arbetet. En olägenhet kunde dock

ej undvikas. För att bereda observatoriet det orubbade läge,

som utgör första vilkoret för den bygnad, hvilken skall an-

vändas till iakttagelser öfver jordmagnetismen, nödgades jag-

till tomtplats välja ej något isfält eller någon grundis i far-

tygets närhet, utan den halfannan kilometer aflägsna strand-

vallen. Att under vinterns stormar och köld hvarje timme gå

denna väg fram och åter blef allt för besvärligt och vid yrsnö

mången gång knappast möjligt. Observationsskyldigheten blef

derför fördelad i f}rra vakter på dygnet, den första kl. 3—8 f.

m., den andra kl. 9 f. m.—2 e. m., den tredje kl. 3—8 e. m.,
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och den fjerde kl. 9 e. ni.—2 f. m. Vakterna gingo i tur mellan

expeditionens vetenskapsmän och officerare. Härtill kommo
2:dre maskinisten Nordström och matrosen Lundgren. Den

sistnämnde hade redan innan han utsågs till deltagare visat

sin håg för dylika arbeten genom att föra en meteorologisk

dagbok för egen räkning. De vaktskyldiges antal var således

1-1 stycken, hvarigenom, då fyra vakter kommo på hvarje dygn,

en lämplig förskjutning af vakten åvägabragtes. Att under

mörker, yrväder och en köld af ända till — 45° gå en och en

half kilometer af och an och under mellantiden vistas fem

timmar å rad i ett af is uppfördt trångt hus, der temperaturen

långa tider sjönk till — 17° och vanligen var under — 12°,

var besvärligt nog, men tycktes icke utöfva något menligt in-

flytande på deltagarnes helsa. För mig personligen föreföll

det, som om detta nödtvungna afbrott på det enformiga, af

inga svårare missöden och obehag störda lifvet om bord skulle

hafva varit en kanske ej alltid välsmakande, men alltid ytterst

välgörande krydda af verkligt helsobringande inflytande på
kropp och själ.

Det enda uppehåll, som under de fyra månaderna före-

kommo, voro julaftonen kl. 6—10 e. m. och juldagen kl. 3—

4

och 9—10 e. m. Våra magnetiska iakttagelser från detta ställe

kunna derför i fullständighet täfla med iakttagelserna under

den svenska öfvervintringen 1872—73 vid Mossel-bay och den

österrikisk-ungerska expeditionens 1873—74, d. v. s. med de

tvänne fullständigaste magnetiska observationsföljder man har

från polartrakterna.

Vårt ishus, eller »tintinjaranga», såsom tschuktscherna

kallade det, låg helt nära tschuktschbyn Pitlekaj. Invånarne

i denna by betraktade i början våra arbeten med misstroende

och satte dem i sammanhang med Menkas prat om blifvande

öfversvämningar. Sedermera lugnades dessa farhågor något,

isynnerhet sedan vi för tillfredsställandet af nyfikenheten låtit

en eller annan titta in i vår af en fotogenlampa och stearin-

ljus upplysta, i deras tanke oändligt praktfulla issal och fram-

för allt sedan vi derstädes under de svåraste yrvädren herber-

gerat en eller annan vilsekommen vandringsman.

Iakttagelser öfver norrsken.

Norrskenet är, såsom bekant, en på samma gång kosmisk

och terrestrisk företeelse. Det är nämligen å ena sidan bundet
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vid jordens luftkrets och står i nära sammanhang med jord-

magnetismen, men å andra sidan är det beroende af vissa till

deras natur ännu föga kända förändringar, hvilka vid mer
eller mindre regelbundet återkommande tider inträffa i solens

hölje och för oss gifva sig till känna genom bildningen af sol-

fläckar. Åtskilliga vetenskapsmän hafva till och med stält

norrskenens uppträdande i samband med kosmiska ämnen,

som i stoftform från verldsalltet nedfalla till jordytan. Obe-

roende af norrskenets för nordbon så välkända färgprakt för-

läna dessa förhållanden en ytterligare betydelse åt denna före-

teelse, och knappast någon färd har af vetenskapsmän företagits

till den höga nordens obygder, som ej bland önskningsmålen

för sina forskningar uppstält nya bidrag till utredande af norr-

skenets rätta natur. Om jag undantager de mätningar och

mästerliga teckningar, för hvilka vi hafva att tacka den franska

expeditionen till Norge och Spetsbergen med la Recherche år

1838—39, kapten Weyprechts arbeten under den österrikiska

expeditionen till Frans Josefs land 1872—74, dr Wijkanders

spektralundersökningar under den svenska öfvervintringen vid

Mosselbay och professor Lemströms under hans resa till Lapp-

land, måste man dock medge, att de flesta arktiska expedi-

tioners bidrag till lösande af detta vetenskapliga spörsmål för-

nämligast inskränkt sig till norrskensförteckningar och mer
eller mindre lyckade beskrifningar öfver företeelsens ljusprakt I

,

Det var så mycket mindre att vänta, att expeditionen med
Vega, i händelse öfvervintring ifrågakomme, skulle bilda ett

undantag i detta hänseende, som dess färd inträffade under

ett af de år, om hvilket man på förhand visste, att det skulle

blifva ett norrskensminimum-år. Just denna omständighet har
dock medgifvit mig att i en särdeles lämpligt belägen trakt

studera denna naturföreteelse under oväntadt gynsamma om-
ständigheter. De ljusbågar, som äfven i Skandinavien oftast

utgöra utgångspunkten för strålnorrskenen, hafva nämligen
här visat sig ofördunklade af norrskenets mera praktfulla for-

mer, och man har sålunda ostörd af biomständigheter kunnat
egna sig åt insamlande af bidrag till utredande af dessa ljus-

bågars rätta natur. Samtidigt med denna berättelse afsänder

jag en för Vetenskapsakademiens skrifter afsedd uppsats »Bi-

drag till kännedom om norrskenens läge i rymden», i hvilken

1 Hufvudsakligaste orsaken härtill ligger i den omständigheten, att de

engelska och amerikanska expeditionerna oftast öfvervintrat i trakter, som
legat innanför det bälte på norra halfklotet, der norrskenen uppträda starkast

utvecklade.
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jag lemnar en af kartor och teckningar beledsagad utförlig

redogörelse för de norrskensiakttagelser vi gjort härstädes.

Af denna uppsats synes, att norrskenet under vintern 1878—79

aldrig uppträdde med de praktfulla strålband eller stråldra-

perier, som vi äro så vana vid i Skandinavien, utan alltid i

form af ljussvaga, till läget timme efter timme, dag efter dag-

oförändrade ljusbågar. Dessa syntes i stället härstädes ständigt,

då himlahvalfvet ej var molnhöljdt, och då norrskensbågarnes

svaga ljus ej fördunklades af solens eller fullmånens strålar.

Genom talrika under vinterns lopp anstälda mätningar

på dessa ljusbågars höjd, utbredning och läge tror jag mig
kunna sluta:

Att vårt jordklot äfven under norrskensminimum-år är

prydt med en nästan ständig enkel, dubbel eller flerdubbel

ljuskrans, hvars inre kant under vintern 1878—79 vanligen

haft en höjd öfver jordytan af ungefär 3
/i o jordradier, hvars

midt, »norrskenspolen», varit belägen på den jordradie, som
råkar jordytan ungefär vid 81° n. bredd och 80° vestl. längd

från Greenwich 1 och hvilken med en tvärgenomskärning af

0,3 jordradier utbredt sig i en plan vinkelrät mot den jord-

radie, som träffar kretsens medelpunkt.

Denna ljuskrans står i samma förhållande till Skandina-

viens strål- och draperinorrsken, som passad- och monsunvin-
darne i södern till nordens oregelbundna vindar och stormar.

Dess ljus är aldrig stråldeladt, utan snarlikt det ljus, som
gått igenom en mattslipad glasskifva. Då norrskenet blir

starkare, förändras ljuskransens omfång, man ser dubbla eller

flerdubbla bågar, oftast belägna i samma plan och med gemen-

sam medelpunkt, och strålkastning äger rum mellan de olika

bågarne. Sällan ser man bågar, som ligga oregelbundet till

h varandra och korsa hvarandra.

Synområdet för den vanliga bågen- är begränsad inom tvänne

kretsar, som dragas på jordytan med norrskenspolen till midt

och radier mätta på jordens rundning af 8° och 28°. Det berör

endast obetydligt länder bebodda af folk med europeiskt ur-

sprung (nordligaste Sverige, Norge, Finland, Island och danska

Grönland), och äfven midt i detta område finnes ett öfver

1 Således ej vid den magnetiska polen, utan vid ett ställe mellan denna

och nordpolen, som kunde kallas norrshcnspolcn. Den plan, i hvilken ljus-

kransen ligger, skär den jordradie, som går genom kransens medelpunkt,

något under jordytan.

- Under förutsättning att den ej mer kan tydligt urskiljas, då dess höjd-

punkt ligger endast 4° öfver horisonten.



VEGA-EXrEDITIOKEKS VETENSKAPL IG A A H B ETEK. 81

mellersta Grönland, södra Spetsbergen och Frans Josefs land
framgående bälte, der den vanliga bågen oftast endast bildar en
svag ljusslöja i zenith. Detta bälte skiljer de trakter, der ljus-

bågarne företrädesvis visa sig på norra synranden. I området
närmast norrskenspolen ser man endast de mindre, i mellersta
Skandinavien endast de större och mindre regelbundet bildade
ljuskransarne. Men i sistnämnda trakt, liksom i södra britiska

Amerika, blifva i stället norrskensstormarne, strål- och draperi-

norrskenen allmänna, Dessa tyckas ligga närmare jordytan
än bågnorrskenen. Den trakt, der norrskenen uppträda mest
utvecklade, har man att söka vid den krets, som med norr-

skenspolen till midt dragés på jordytan med en efter jordens
rundning mätt radie af ungefär 24°. För vidare enskildheter

äfvensom för de grunder, på hvilka jag stöder ofvan anförda
påståenden, får jag hänvisa till förut omtalade afhandling.

Zoologiska och botaniska undersökningar.

De under expeditionens lopp verkstälda zoologiska och
botaniska undersökningarna böra, såsom jag redan i arbets-

planen framhållit, få ett särskildt värde derigenom, att de be-

röra en kuststräcka utbredd öfver 90 längdgrader och ett

ofantligt haf, hvilka förut aldrig besökts af någon forskare,

som gjort undersökningen af djur- och växtverldens skiftande

former till hufvudmål för sina studier l
. Det är kanske på

dessa forskningsfält, som expeditionen vunnit sina värderikaste

rent vetenskapliga skördar. Men emedan dessa undersökningar
först afslutas, då Vega seglar in i Stilla oceanen, nödgas jag

till nästa skrifvelse uppskjuta en redogörelse för de resultat,

som här vunnits. Jag blir arven då i tillfälle att medsända
de utförliga berättelser, som dr Kjellman lofvat lemna om
algerna och blomväxterna, dr Almqvist om lafvarne, dr Stux-

berg om det lägre och löjtnant Nordqvist om det högre djur-

lifvet vid Sibiriens nordkust.

Kust-tschuktschernas lefnadsvanor.

Redan nu afsänder jag, jämte afhandlingen om norrskenet,

tvänne under vinterns lopp utarbetade uppsatser afsedda för

1 Våra zoologers och botanisters enda föregångare på detta omätliga

område var den som forskare så utmärkte polske vetenskapsmannen A. L.

Tschekanoffski. Han uppehöll sig dock endast några dagar vid Oloneks

mynning, men utan att besöka det egentliga Ishafvets kust.

6
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vårt antropologiskt-geografiska sällskaps förhandlingar. Den
första, om kust-tschuktschernas husgeråd och lefnadsvanor,

utgör en sammanställning af vår erfarenhet om detta egen-

domliga polarfolks seder och lefnadssätt, äfvensom en beskrif-

ning af den mycket fullständiga samling af redskap, kläder,

teckningar, trä- och bensniderier, amuletter m. m., som vi här

hopsamlat. Såväl i denna skrifvelse som i en föregående, som
härifrån afsändes till Kolyma med en förbiresande tschuktsch,

har jag så ofta skildrat Vår alltid angenäma beröring med det

egendomliga polarfolk, bland hvilket vi tillbragt vintern, att

jag ej ytterligare torde behöfva uppehålla mig vid detta ämne,

som för öfrigt helt säkert kommer att med förkärlek omfattas

i alla mina kamraters bref och skrifvelser till hemlandet.

Möjligheten att idka sjöfart i det Sibiriska Ishafvet.

Den andra uppsatsen har till öfverskrift >Om möjligheten

att idka sjöfart i det Sibiriska Ishafvet». Afven detta ämne
har jag redan förut ofta berört såväl i arbetsplanen för expe-

ditionen som i mina skrifvelser från Jenisejs och Lenas myn-
ningar, att det kunde synas onödigt att här åter upptaga det-

samma. Men då besvarandet af detta spörsmål för mig ut-

gjort expeditionens närmaste anledning och hufvudmål, så vill

jag, med fara att upprepa hvad jag redan förut sagt, ur denna
sammanställning af mina föregångares och min egen erfaren-

het på detta område anföra de slutord, med hvilka jag korte-

ligen anger min nuvarande uppfattning af denna i praktiskt

hänseende oberäkneligt vigtiga fråga.

» — Det säkra är, att om ock vår kännedom om
hafvet längs betydliga delar af Asiens nordkust ännu är ganska

ofullständig, så har detsamma dock ingalunda gjort sig för-

tjent af det dåliga rykte, som man hittills hyst om detsamma,

på grund af misslyckade sjöresor under nära tre och ett hälft

århundraden 1
.

1 Äfven expeditionen med Vega hade innan afresan från hemlandet att

kämpa med svårigheter just med anledning deraf, att många voro öfver-

tygade om resplanens outförbarhet. De delade härvid en gammal fördom.

I A chronologieal Historv of Voyages into the Arctic Regions; undertaken

chiefly for the purpose of Discovering a North-East, North-West, or Polar

Passage hetween the Atlantic and Pacific' by John Barrow (London 1818)

säger t. ex. den berömde författaren p. 370—371: »Of the three directions in

which a passage has been sougt for, from the Atlantic to the Pacific, that

by the north-east holds out the least encouraging hope; indeed the various
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Kan den resa, Vega nu fulländat, upprepas hvarje år?
För det närvarande är det omöjligt att besvara denna fråga

med ett obetiiigadt ja eller ett obetingadt nej. Det förra svaret

skulle lätt framkalla många förtidiga och obetänksamma för-

sök, det senare skulle kanske en gång komma att lika full-

ständigt jäfvas af erfarenheten, som de bekanta slutorden i

berättelsen om den första jordomseglingen. Men väl tror jag,

att vår färd ofta kan och ofta kommer att upprepas med
framgång.

Hvad jag här anfört, torde kunna sammanfattas i följande:

l:o. Att sjövägen från Atlantiska hafvet till Stilla hafvet

längs Sibiriens nordkust ofta bör kunna tillryggaläggas på
några få veckor af ett dertill lämpligt ångfartyg, bemannadt
med erfarne sjömän, men att denna i sin helhet, så vidt för-

hållandena i det Sibiriska Ishafvet för det närvarande äro bekanta,

svårligen torde blifva af någon verklig betydelse för handeln.

2:o. Att man redan nu kan påstå, att ingen svårighet

möter för användande af sjöförbindelse mellan Ob-Jenisej och
Europa till handelsväg.

3:o. Att enligt all sannolikhet äfven sjövägen mellan

Jenisej och Lena och mellan Lena och Europa är användbar
som handelsväg; dock torde fram- och återresan mellan Lena
och Europa icke kunna ske på samma sommar.

4:o. Att fortsatta undersökningar äro af nöden för att af-

göra, om en för handel afsedd sjöförbindelse mellan Lenas
mynning och Stilla hafvet är möjlig eller ej." Den erfarenhet,

vi redan vunnit, visar, att man i alla händelser på denna väg
kan från Stilla hafvet till Lenas flodområde införa ångbåtar,

tyngre redskap och andra varor, som ej lämpligen kunna
forslas på slädar eller hjuldon.

Mången torde visserligen tycka, att de åsigter, jag här ut-

talat, äro väl löftesrika. Den erfarenhet, vi för det närvarande

äga om de mellan Jenisej och Berings sund belägna delarne

unsuccessful attempts by the English and the Dutch on the one side, and

by the Russians on the other, go far to prove the utter impracticability of

a navigable passage round the northern extremity of Asia.>

Payer säger (i bref till A. Petermann, dat. London den 5 nov. 1874:

Geogr. Mittheil. 1874, p. 452), att det gifves: >Kein offenes und kein völlig

geschlossenes Polarmeer, sondern eine gewisse jährlich wechselnde Chance

fur die Sehifffarth, welche Chance ich mir jedoch niemals so gross denke,

um den Pol öder die Nordost-Durchfahrt zu absolviren.> — Den lärde och

outtröttlige uppmanaren till sjöfärder i de högnordiska hafven, dr A. Peter-

mann, har dock sjelf på det ifrigaste förfäktat helt andra åsigter rörande

isförhållandena och möjligheten af sjöfart i det sibiriska ishafvet.
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af Ishafvet, är i sjelfva verket så ringa, att den lemnar ett

vidsträckt spelrum för olika uppfattningar, och klart är, att

frågan endast genom ytterligare rön kan till fullo afgöras.

För att visa, huru oberättigadt ett obetingadt förnekande är,

må det blott tillåtas mig att ännu en gång erinra derom, att

»Danska Grönländska handelns» fartyg under deras segling till

Grönlands isfylda vestkust äro mindre utsatta för förlisning och

hafveri än sjöfararne på Kinesiska sjön, och att norska fiskar-

skutor årligen vid Spetsbergens vest- och nordkust segla bort-

om den breddgrad, som med möda nåddes af Phipps
1

och

Tschitschagoffs med alla Englands och Rysslands tillgångar

utrustade fartyg. Det är allt inom möjlighetens område, att

ett likartadt förhållande en gång kommer att ega rum i af-

seende å seglatsen vid Asiens nordkust.»

Ringa utbyte i geologiskt hänseende.

I ett hänseende deremot hafva de förväntniugar, jag fäst

vid Vegas forskningsfärd, blifvit helt och hållet svikna. Innan

afresan hoppades jag nämligen att från de mammutförande
jordlagren vid Ishafvets kuster kunna insamla nya och vigtiga

bidrag till kännedomen om jordens utvecklingshistoria. Men
i detta hänseende har expeditionens utbyte hittills inskränkt

sig till förvärfvandet af några få mammutbetar och några

knappast nämnvärda geologiska iakttagelser.

Spisordning om bord på Vega under dess öfvervintring

vid Sibiriens nordkust.

N:r 1.

Frukost.

Smör 6 ort.

Kaffe 10 ort.

Socker 7,5 ort.

Middag.

Salt fläsk eller torkad fisk 75 ort.

Surkål 75 ort.

Preserverad potatis 12 ort.

D:o grönsaker 5,5 ort.

Köttextrakt 1,5 ort.

Risgryn 50 ort.

Russin 5 ort.

Bränvin eller rom 2 k.-t.

Afton'.

Smör 6 ort.

Te 1,5 ort.

Socker 7,5 ort.

Korngryn 10 k.-t.

Ost 12 ort.

N:r 2.

Frukost.

Lika med N-.r 1.
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Middag.

Preserveradt kött 1 port.

D:o potatis 12 ort.

D:o grönsaker 5,5 ort.

D:o lök 1 port.

Köttextrakt 1,5 ort.

Bränvin eller rom 2 k. -t.

Afton.

Lika med N:r 1 utan ost.

N:r 3.

Frukost.

Lika med N:r 1.

Middag.
Salt fläsk 1 &.

Ärter 10 k.-t.

Köttextrakt 1,5 ort.

Korngryn 2 k.-t.

Bränvin eller rom 2 k.-t.

Afton.

Lika med N:r 2.

X:r 4.

Frukost.

Smör 6 ort.

Chocolad 10 ort.

Socker 7,5 ort.

Middag.

Salt kött 1 a.

Maccaroni (eller bruna bönor 10 k.-t.,

eller gröna ärter 1 port.) 15 ort.

Fruktsoppa 1 port.

Bränvin eller rom 2 k.-t.

Afton.

Lika med N:r 2.

N:r 5.

Frukost.

Lika med N:r 4.

Middag.
Preserverad biffstek eller pannbiff 1

port.

D:o potatis 12 ort.

D:o lök ] port.

Fruktsoppa 1 port.

Bränvin eller rom 2 k.-t.

Afton.

Lika med N:r 2.

Dessutom erhåller hvarje man :

Dagligen: 1,25 a torkadt bröd eller

™jöl
(
2
/3 hvetemjöl och Vs rågmjöl),

3 ort tobak och 1 k.-t. Lime-Juice.

Per vecka: 1 "tb hvetemjöl, 30 ort

smör, 21 ort salt, 7 ort senap, 3 ort

peppar och 2 k.-t. ättika.

Fruktsoppa: 1 portion består af
sagogryn 5 ort, torkad frukt 5 ort,

russin 3 ort, sviskon 5 ort, sirup eller

socker 10 ort.

* Maccaroni eller bruna bönor, i stäl-

let för dessa kan utspisas preserve-

rade gröna ärter 1 portion.

Anm. 1: Då färskt kött och grön-

saker kunna erhållas, utspisas dessa
i stället för N:r 2 och i öfverensstäm-

melse med för k. flottan gällande spis-

ordning.

Anm. 2: De olika numren af spis-

ordningarne tillämpas på följande

sätt: N:r 1 söndagar, N:r 2 månda-
gar, onsdagar och fredagar, N:r 3

torsdagar, N:r 4 tisdagar och N:r 5

lördagar.

Anm. 3: Utom redan upptagna pro-

viantartiklar medfölja andra sådana,

såsom pepparrot, pickles, preserverad

mjölk, hvilka icke ingå i spisordnin-

gen, men kunna vid behof användas.

*-##--
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6.

Slutet af öfvervintringen. — Resan från öfver-

vintringsstället till Jokohama. — Forsk-
ningsfärder i Beringshafvet.

(Från den 1 april till den 2 september 1879.)

Om bord på Vega, till ankar vid Jokohama,

den 2 september 1879.

Min förra berättelse gick till den 1 april. Då jag började

att nedskrifva den, hoppades jag att vid denna tiden den kalla

stormiga köldpolvinter, som utan afbrott varit rådande de

föregående månaderna, ändtligen skulle gifva vika, om ej för

en verklig vår, så dock för mildare väderlek. Men detta in-

träffade ej. I april månad hade vi ännu en köldgrad af

— 38°,o, en medeltemperatur af — 18°,9, och luften var under

denna månad aldrig uppvärmd öfver — 4°,6. Maj ingick med
en köldgrad af — 21°. Den 3 visade termometern — 26°,s och

endast en enda gång hade vi under blomstermånaden för några

få timmar blidväder med + 1°,8. Afven början af juni var

mycket kall ; ända till den 13 visade termometern endast un-

dantagsvis öfver 0°. Den 3 hade vi — 14°,3 med en medel-

temperatur för dygnet af — 9°,4. Ännu den 13 juni iakttogs

— 7°,e i skuggan, men samma dag skedde vid middagstiden

en plötslig omkastning. Sedan dess har termometern endast

undantagsvis sjunkit några tiondels grader under fryspunkten.

Snösmältningen började nu och fortgick med sådan fart, att

landet i slutet af månaden var nästan snöfritt. Redan två

veckor tidigare hade sydlig vind öppnat en vidsträckt isfri

vattenränna, som framgick från nordvest till sydost ett par

kilometer från kusten, men Vega var ännu fortfarande om-

gifven af ett sammanhängande, ehuru af frostsprickor genom-
korsadt isfält af 5 fots tjocklek.

I början af juli blef äfven isen nästan snöfri. Veckorna
förut hade den varit betäckt af så mycket snösörja och Död-

vatten, att man endast med mycken svårighet kunde framgå

till och med på jämna ställen af densamma. A7ägarne öfver
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de lågländare delarne af landet voro nu spärrade af djupa
snöbäckar och snövattensamlingar i dälderna. Den 25 juni

voro sötvattenlagunerna vid kusten ännu för det mesta botten-

frusna, medan islossning höll på att försiggå i utloppselfven

och så mycket vatten hade samlat sig på lagunisen längs

stränderna, att man kunde ro fram der med en grundgående
båt, Den IG juli var hafsisen redan full af hål, ehuru fort-

farande så stark, att man kunde gå på den mellan fartyget

och land. Den 17 hade årsisen (ej grundisarne) närmast land

lossnat, Närmast fartyget var deremot äfven årsisen så stark,

att minst 14 dagar tycktes böra åtgå, innan den kunde lossna.

Jag var så säker härom, att jag beredde mig att för flere dagar
lemna Vega, för att med ångslupen företaga en utfärd i den
öppna vattenrännan längs stranden till några närmare Berings

sund belägna tältplatser, vid hvilka amerikanska fartyg, enligt

infödingarnes utsago, nyligen ankrat. Denna utfärd hindrades
helt oförmodadt och på ett synnerligen glädjande sätt, der-

igenom att isen närmast fartyget kom i rörelse den 18 juli

11. 1,30 e. ni. Tvänne timmar derefter hade löjtnant Palander
ångan uppe. Samma dag kl. 3,45 e. m. anträdde Vega, full-

komligt oskadd af vinterkölden och utan hinder af is, sin färd

vidare från det ställe, der vi nu hållits fängslade 294 dagar
eller nära tio månader.

Vetenskapliga iakttagelser och rön.

Att islossningen inträffade sa sent har varit ytterst tåla-

mod spröfvande, men det härpå beroende ofrivilliga dröjsmålet

vid Tschuktsch-halföns nordkust under en tid, då marken
för det mesta var snöfri, har lemnat oss tillfälle att vida full-

ständigare än eljest varit möjligt utreda dess naturförhållan-

den. Det gälde i detta fall ej allenast att för ett förut okändt

land fastställa förekomsten af ett större eller mindre antal

djur och växtformer, eller att utreda grunddragen till dess

geologiska byggnad. Äktenskapliga frågor af vida djupare

gående betydelse framställa sig här för forskaren.

Man har vid Berings sund, på asiatiska sidan, den åter-

vägsgränd, der en mängd af gamla verldens djur och växter

med benägenhet till nordostlig utbredning stannat. På ame-

rikanska sidan har man en likadan slutpunkt för många af

nya verldens djur och växtformer med benägenhet att ut-

breda sig
-

åt nordvest. Här finnes den endast af ett smalt
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sund afbrutna brygga, på hvilken djur och växter och för-

modligen äfven menniskan från den ena verldshalfvan in-

vandrat till den andra, och slutligen bildar det smala Berings

sundet den enda omedelbara föreningslänken mellan tvänne

verldshaf.

Det är dessa förhållanden, som förläna en alldeles särskild

vigt åt etnografens, geologens, zoologens, botanistens och hy-

drografens arbeten i dessa trakter. Äro länderna kring Berings

sund lemningar af en gammal, af intet sund afbruten brygga

mellan gamla och nya verlden, eller äro de början till en full-

ständig förening? Är Sibiriens Ishaf ett gammalt inhaf, som
först nyligen fått den egentliga saltsjöns prägel, eller en för

detta vik af Stilla oceanen, som nu håller på att afstängas och

förvandlas till inhaf? I hvilken mån åtskiljer det smala, af

2:ne öar afbrutna sundet mellan Asien och Amerika 2:ne olika

växt- och djurområden? I hvilkendera verldshalfvan har bild-

ningsmedelpunkten legat för olika djur och växtgrupper?

Hvilka af dessa hafva från gamla verlden invandrat till den

nya, eller tvärtom?

Önskan att insamla bidrag till lösningen af dessa och

andra likartade för vårt jordklots historia vigtiga frågor har

ej allenast tröstat oss öfver missödet att längre, än vi väntat,

blifva af is uppehållna i vår ödsliga vinterhamn, den har äfven

förmått mig att, då vi ändtligen kommit loss, ej genast ställa

kursen på Japan, utan att först offra åtminstone några veckor

på en fortsättning af arbetena under hösten 1878 och våren

1879, d. v. s. på undersökningar af hafvet mellan Berings sund

och Aleutiska öarne.

Det gälde naturligtvis i första hand att så noggrant som
möjligt undersöka den kuststräcka, vid hvilken vi öfvervintrat.

Så ödslig och ofruktbar den än var, lemnade den dock åt ex-

peditionens forskare tillfälle till en mängd för lösningen af

ofvan angifna frågor lärorika undersökningar, af hvilka de

flesta dock först efter expeditionens hemkomst, sedan sam-

lingarne blifvit behörigen granskade, kunna slutföras. Redan
nu kan jag i afseende på en del af de botaniska arbetena hän-

visa till bilagda för Vetenskapsakademiens skrifter afsedda

uppsatser af dr Kjellman; »Om det Sibiriska Ishafvets algvegeta-

tion» och »Om växtligheten på Sibiriens nordkust», samt af dr

Almqvist: »Lichenologiska iakttagelser på Sibiriens nordkust». Nå-

gon bryolog medföljde ej expeditionen, och våra samlingar på
det området äro derför ytterst ofullständiga, hvilket så till vida

är att beklaga, som denna växtgrupp är ganska frodigt ut-
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vecklad i de på högre växter så fattiga trakter, hvarom här

är fråga. Någon insamling och förvaring af svampar medhans
icke. Svampar frodas för öfrigt dåligt bland nordens töcken

och snödrifvor.

Ett vida rikligare utbyte erhöllo vi från djurriket. Vis-

serligen var tillgången på insekter och andra landevertebrater

ganska ringa. Land- och sötvatten-mollusker saknas t. ex.

här fullständigt; af coleoptera träffade vi endast ett tjog former,

earabider, staphylinider samt ett par curculio och chrysomela-arter,

och lika formfattiga tyckas äfven andra ordningar vara, kanske

med undantag af dipterernas och poduridernas. Deremot myll-

rade hafsbottuen, oaktadt den ständigt är täckt med ett nära

två grader under fryspunkten afkyldt saltvattenlager, af en

stor mängd olikartade lägre djurformer, af hvilka draggnings-

båten nästan dagligen hemförde en rik skörd från den vatten-

ränna, som tidigt på sommaren öppnade sig i fartygets gran-

skap. En närmare redogörelse för arbetena på detta område
lemnar dr Stuxberg i bilagda värderika uppsats: »Evertebrctt-

fannan i Sibiriens Ishaf». Slutligen har löjtnant Nordqvist med
synnerlig flit egnat sig åt undersökningen och förvaringen af

de däggdjur, fiskar och i synnerhet fogelarter, som våra egne

jägare och tschuktscher från omgifvande byar under våren och

sommaren dagligen bragte om bord.

Af den bekantskap jag under föregående resor och genom
studiet af andras gjort med den högnordiska fogelverlden, hade

jag fått den oriktiga föreställningen, att samma fogelfauna

skulle med föga betydande förändringar möta oss öfver allt i

Europas, Asiens och Amerikas polarländer. Erfarenheten från

expeditionen med Vega visar, att detta ingalunda är förhållan-

det, utan att Asiens nordöstra udde, Tschuktsch-halfön, i

detta hänseende bildar ett fullständigt undantag. Fogel före-

kommer här i mycket mindre antal, men med en mycket större

mångfald af former än på Novaja Semlja, Spetsbergen och

Grönland, och förlänar här en helt och hållet afvikande prägel

åt fogelverlden i dess helhet. Visserligen möter oss äfven på
Tschuktsch-halfön borgmästarn (Larus glaucus), ismasen (L.

eburneus), kryckjan (L. tridactylus), hafellan (Hareida glacialis),

praktejdern (Somateria spectabilis) 1

, snösparfven (Plectrophanes

nivalis), simsnäppan (Phalaropus fulicarius), fjärplyten (Tringa

maritima)) den vanliga (?) korpen m. fl. former, som tillika före-

komma på Grönland, Spetsbergen, Novaja Semlja eller Nord-

1 Den vanliga ejdern (Somateria mollissima) saknas liar, eller är åt-

minstone ytterst sällsynt.
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vest-Sibiriens kustland. Men derjemte träffas här en oväntad

mängd egendomliga arter, t. ex. den amerikanska ejdern (So-

materia v-ntgrnm); en svanlik gås, helt hvit med svarta ving-

pennor; en gråbrun gås med yfvig gulhvit fjäderbeklädnad på
nacken; en på hufvudet synnerligen grant i sammetssvart,

hvitt och grönt tecknad Fuligula-art; den vackert tecknade,

sällsynta Larus Bossi: en liten brun snäppa med skedlikt ut-

vidgad näbbspets; några vackra sångare, deribland Sylvia

Eversmanni, som under några dagar förekom i stora skaror

vid kusten, förmodligen på väg till kläckningsställen längre

norr ut, eller i väntan på att busksnåren i det inre af landet

skulle blifva snöfria, Dessutom utmärka sig enligt löjtnant

Nordqvist äfven en del af de rent skandinaviska formerna här

genom mindre betydande olikheter i färgteckning och stor-

lek m. m.

Flere af de på Tschuktsch-halfön insamlade foglarne

tyckas, så vidt man kan döma af de skrifter vi haft tillgång

till, vara fullkomligt nya för Sibiriens fauna, När det hem-
förda förrådet af skinn, skelett och anteckningar hunnit be-

arbetas, hoppas jag derför, att löjtnant Nordqvist på detta så

väl för vetenskapsmannen som för jägaren fängslande område
skall kunna lemna ett värderikt bidrag till kännedomen om
Sibiriens djurlif.

Äfven däggdjursfaunan är här artrikare än i de högnor-

diska trakter vi förut besökt, hvilket har sin naturliga för-

klaring i den omständigheten, att Tschuktsch-halfön sam-

manhänger med ett stort skogrikt och bördigt fastland, från

hvilket invandringar mot norden obehindradt kunna försiggå.

En redogörelse för den kan dock först framdeles lemnas.

En egendomlig dragningskraft för polarfararn hafva de

högre djurformer, som jemte honom våga trotsa polarnattens

köld och mörker. Rörande dessa har löjtnant Nordqvist med-

deladt följande:

»Det vanligaste på Tschuktsch-halföns nordkust om vin-

tern synliga däggdjuret är haren. Den skiljer sig något från

den i Skandinavien förekommande fjellharen (Lepus borealis

Lillj.) genom sin ansenligare storlek 1 och de icke så hastigt

afsmalnande näsbenen. Oftast träffas den uti flockar af 5 eller

stycken på de endast af ett tunt snölager betäckta kullarne

i granskapet af tälten, oaktadt de hungriga hundskaror som
der krin^strvka.»

1 Vigten går ofta till 14 skålpund.
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»Ganska talrika äro fjällrackorna (Vulpes lagoptis L.) Van-

liga räfven (Vtdpes vulgaris Gray) t}
rckes äfven vara allmän.

En röd räf, som löjtnant Brusewitz sköt från fartyget i okto-

ber, afvek betydligt från den vanliga räfven och närmade sig

i åtskilligt fjällrackan. Räfvarnes föda tyckes om vintern ut-

göras af harar, snöripor och lemlar. Jag har ett par gånger

sett 3—4 fot djupa, vid mynningen icke öfver 1 fot vida hål,

hvilka enligt tsclmktschernas uppgift varit gräfda af räfvar

under sökande efter lemlar.»

»Af lemlar har jag här sett tre arter, nämligen Myodes

obensis, M. torquatus och Arvicola obscurus. Dessutom skall här

enligt tschuktschernas utsago förekomma en liten mus efter

all sannolikhet en näbbmus. Myodes torquatus erhölls för första

gången den 12 januari, Myodes obensis den 13 februari. Båda
arterna bragtes derefter ofta ombord af tschuktscher, och icke

sällan sågos under vintern lemlar springa på snön. Blyodes

obensis synes förekomma betydligt talrikare än den andra arten.

Egendomligt är att af de 10 stycken Myodes torquatus, som un-

der vintern erhållits, de 9, som jag sett, varit hannar. Alla

dessa exemplar hade på framfötternas 2 mellersta klor den för

denna art egna dubbelklobildningen, h vilken uppkommer genom
trampdynornas förlängning.

»

»De båda lemlarna visa sig om vintern ofta nog ofvanom
snön. Detta tyckes deremot icke vara fallet med Arvicola obs-

curus. Af denna hämtades åtta stycken från den mellan Jin-

retlen och Berings sund belägna byn Tjapka den 8 maj. Der-

på. erhöll jag ännu en från den 5 eng. mil öster om Jinretlen

belägna byn Irgunnuk.:

»Sällsyntare i dessa trakter öfvervintrande landdäggdjur

äro vargen, som af oss blifvit sedd ett par gånger, samt vild-

renen. Fotspår efter den sistnämnda sågos den 23 mars uti

bergstrakten 15—20 eng. mil söder om Jinretlen. Enligt tschuk-

tschernas utsago stanna några få renar qvar vid kustbergen,

då deremot största delen flyttar till vintern längre söderut.

Dessutom lefva 3'tterligare tvänne däggdjur här om vintern,

ehuru man endast ser dem om sommarn eller hösten, emedan
de den öfriga tiden ligga i dvala. Dessa äro landbjörnen och

murmeldjuret (Arctomys sp.) Någon landbjörn sågo vi icke,

men väl sågo löjtnant Hovgaard och jag den 8 oktober land-

björnspår omkring 2—3 eng. mil från kusten. Tschuktscherna

säga att detta djur icke skall vara sällsynt om somrarne.

Murmeldjuret förekommer talrikt. Den 26 maj bragtes det

för första gången ombord af en tschuktsch, och följande dagen
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såg jag sjelf ett sitta på toppen af en liten kulle, uti hvilken

det hade sin boning.

»Utom de anförda djuren hafva infödingarne talat om ett

djur, som af dem kallas »Nännät» och lefver vid åstränder.

Enligt deras beskrifningar tyckes det vara den vanliga uttern.

Likasom på de flesta ställen, der lemlar äro allmänna, så före-

kommer äfven här småvesslan (Mustela vulgaris), af hvilken

jag genom tschuktscherna erhållit tvänne skinn. Om herme-

linen finnes här kan jag icke med säkerhet säga. Det är dock

troligt, emedan tschuktscher berättat mig, att här skall finnas

en vessla, som har svart svansspets.

»Endast 2:ne hafsdäggdjur hafva under vintern blifvit

sedda i trakten, nämligen snadden eller ringlade salen (Phoca

foetida) och isbjörnen. Ett par gånger hafva isbjörnspår blif-

vit sedda i närheten af land. Den tyckes dock egentligen

hålla sig vid öppningar mellan isen längre utåt hafvet, der

under vår härvaro 2:ne stycken blifvit dödade af tschuktscher

från grannbyarne. Phoca foetida är troligtvis den enda sälart

som förekommer här under vintern. Den fångas i stor mängd
och utgör jemte fisk och åtskilliga växtämnen tschuktschernas

hufvudföda.

»Af landfåglar öfvervintra i trakten endast 3:ne arter,

nämligen Strix nyctea, Corvus cprax och Lagopus subalpina. Den
sistnämnda är den allmännaste. Den 14 december såg jag un-

der en slädfärd inåt landet, ungefär 10—12 eng. mil från kusten,

tvänne stora flockar ripor. Den ena räknade troligtvis öfver

50 stycken. Närmare kusten, isynnerhet mot våren, träffas

deremot för det mesta endast enstaka fåglar.

»Korpen förekommer allmänt vid tschuktsbyarne och byg-

ger sitt bo uti närbelägna klippbranter. Det första korpägget

erhölls den 31 maj. Fjällugglan sågs för första gången den

11 mars, men skall enligt tschuktschernas utsago träffas under

hela vintern. I april och maj sågo vi äfven några fjällugglor,

den 21 maj såg jag två.

»På öppna ställen uti hafvet skola här, enligt tschuktcher-

nas påstående, vintern om förekomma tvänne simfoglar, näm-
ligen Uria Briinnichi och Uria grylle. Af den förra erhöllo vi

exemplar första gången den 1 maj, af den senare den 19 samma
månad. Utom dessa foglar öfvervintra här i öppna ställen af

hafvet möjligen äfven en Mergidus-art, af hvilken ett exemplar

kom till Vegas öfvervintringsplats den 3 november, och må-

hända en Fuligida-axi, af hvilken ett exemplar åt oss försåldes
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den 9 mars af en tschuktsch, som sade sig hafva dödat den

vid en rening utanför kusten.»

Strax innan den plötsliga afresan från vår vinterhamn er-

höll jag säkra underrättelser om, att ben efter mammut skulle

finnas i en elfbrant några tiotal kilometer inåt landet. Jag

försökte på några tschuktschers inrådan genast att ro öfver

lagunen och längs en betydligare elf upp till stället. Men
emedan vattnet var för grundt, kunde jag ej framkomma på
detta sätt, utan nödgades vända. Då jag återkom till Vega,

var det ej mer tid till den med anledning af en mängd mellan-

liggande elfvar ganska tidsödande utflygt, som skulle erfordrats,

att närmare undersöka stället. Ett par temligen vackra stöt-

tänder tillbytte jag mig äfven af infödingarne, men för öfrigt

har expeditionen med Vega under hela sin långa färd längs

Sibiriens nordkust icke sett spår till några lemningar efter de

stora landdjur, hvilka såsom bekant i forna dagar i sådan

mängd kringströfvat i dessa trakter. Deremot träffade vi vid

Tschuktsch-halföns strand rikliga massor af benlemningar

efter hval. För att vid hemkomsten sätta zoologerna i tillfälle

att bestämma de här förekommande arterna, lät jag redan sist-

lidne höst insamla en mängd för bestämning lämpliga stycken,

men jag fäste mig då mindre vid förekomsten, emedan jag

trodde, att det här endast var fråga om lemningar efter hvalar,

som under de senaste åren dödats af infödingarne eller af

amerikanska hvalfångare. Men när sommara kommit och snön

bortsmält, så att man närmare kunde undersöka fyndstället,

visade det sig, att åtminstone de allra flesta af de hvalben, som
träffades närmast vinterhamnen måste vara subfossila, d. v. s.

att de redan för åtskilliga århundraden tillbaka blifvit inbäd-

dade i de sandlager, der de nu träffas. Detta bekräftades ock

så till vida af infödingarne i de närmast belägna byarne, att de

sade, det ej någon hval i mannaminne drifvit i land på deras

kust. Hvalben-förekomsten fick härigenom ett vida större in-

tresse, och jag företog mig derför att tillsammans med dr

Kjellman och nödig arbetshjelp fullständigare genomsöka en

sträcka af 4 till 5 kilometer af den närbelägna kusten. Jämte
en mängd andra benstycken träffades på denna sträcka 30

nackben efter hval, tillhörande 4 eller 5 olika arter, bland

hvilka Bältena mystketiis eller en med den närstående form var

den allmännaste. Ett så betydligt antal som omständigheterna

medgåfvo tillvaratogs af dessa ben.
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Bland de många hvalben, som träffades i granskapet af

Vegas vinterhamn, ådrogo sig några särskild uppmärksamhet.

De utgjordes af ett välbehållet bakhufvud af en stor B. mysti-

cetus jämte några armben och kotor. Benen hade tydligen

tillhört samma djur och de voro ännu täckta af en ofantlig

hoptorkad hudflik, utan spår till kött eller fett. Till en del

voro benen infrusna i den underliggande sanden, och när de

lösbrötos såg man, att de ännu på issidan voro delvis täckta

med ett rödt nästan friskt kött. Jag tog i början för gifvet,

att man här hade framför sig endast lemningar af en nyligen

i land fluten hval. De förfrågningar jag med anledning här-

af gjorde hos infödingarne tyckas dock visa, att den ej drifvit

i land i mannaminne. Beklagligen var detta hufvud ett af de

få hvalben, som ej låg inbäddadt i dynens sand utan på sjelfva

strandvallen, under förhållanden som lemnade det oafgjordt

om det blifvit nyligen af is uppskrufvadt från hafvet, eller

nyligen blottadt genom bortsköljning af sanden. Jag anser

det dock ej osannolikt, att den ifrågavarande hvalen blifvit

inbäddad i sanden för århundraden tillbaka. Det vore i så

fall ett nytt exempel på den långa tid, under hvilken anima-

liska ämnen såsom frusna kunna hålla sig utan att förruttna.

Det är bekant, att man på ett betydligt område i Sibirien,

äfven ganska långt mot söder, året om under jordytan träffar

mäktiga lager af frusen jord, hvilken detta oaktadt ofta kan

vara täckt af den härligaste skogsväxt. Dessa lager hafva

blifvit närmare undersökta, isynnerhet genom v. Middendorff,

som i sin Sibiriska resa utförligt och mästerligt behandlat

denna fråga, hvars utredande utgjorde en af resans hufvud-

uppgifter. Likartade förhållanden förekomma i Polar Amerika

och hafva der varit föremål för undersökningar af den beröm-

de englske nordfararn J. Richardson. Då Sibirien aldrig varit

täckt af ett sammanhängande glaciertäcke, och då ostridigt är

att dylik frusen jord helt och hållet saknas i många länder

med vida kallare klimat än klimatet i en del af de trakter,

hvarom här är fråga, så synes uppkomsten af dessa flere hun-

dra fot tjocka frusna jordlager i mycket vara högst gåtfull.

Sannolikt beror den på sammanträffandet af en mängd ännu

föga utredda omständigheter, bland hvilka en låg årsmedel-

temperatur kanske spelar en mindre rol än en mängd andra

omständigheter, t. ex. vattnets egenskap att kunna för en tid

vara afkyldt betydligt under sin fryspunkt, utan att förvand-

las till is, och dess derpå beroende förmåga att vissa tider på

året blifva en köldförare till ganska djupt liggande jordlager.
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Många ytterligare undersökningar torde helt säkert behöfvas

innan geologen kan komma fullt på det klara med denna
företeelse. Af så mycket större vigt är det att följa uppkom-
sten af dylika bildningar under nutiden. Jag tror derför, att

nedanstående antydan, huru frusna lager än i dag kunna
uppkomma på hafsbotten, till och med i trakter med ett varmt
och härligt klimat, böra vara af värde för forskaren.

I berättelsen om 1875 års sjöfärd till Jenisej säger jag i

afseende på Kariska hafvet: »Vid hafsytan äro vattnets tem-

peratur och salthalt mycket vexlande. Under en följd af stilla,

lugna dagar får det om sommaren varma, lätta, saltfria vatt-

net från Obis och Jenisejs mäktiga flodbäddar ostördt sprida

sig på hafvets yta. Ifall is ej finnes i granskapet, antager

termometern då en yttemperatur af ända till +11° C. och
någon gång derutöfver. Vattnet är nu så saltfritt, att det

utan olägenhet kan användas till dricksvatten. Granskapet
af is sänker dock temperaturen hastigt till 0°, och samma ver-

kan har en storm, under hvilken vågsvallet sammanblandar
ytans varma och bottnens kalla vatten med hvarandra. Äfven
ytans vatten blir nu salthaltigt och odrickbart. Redan på ett

djup af några få famnar äro dock såväl temperaturen som
salthalten i det Kariska hafvet fullkomligt konstanta, tempera-

turen äfven under den hetaste sommardag och sannolikt äfven
under den kallaste vintertid mellan — 1° och — 2° C.» I en
annan skrift om samma ämne fäster jag uppmärksamheten på
det besynnerliga förhållandet, att ytvattnet i detta haf ofta är

ett dödligt gift för de djur, som lefva på dess botten, och att

innehållet i en flaska med vatten från dess yta snart fryser

till is, om flaskan utsattes för den köldgrad, som vattnet har
några famnar längre ned. Hvad som då sades om Kara-hafvet
kan nu utsträckas till hela det Sibiriska Ishafvet på grund af

talrika mätningar, gjorda under Vegas färd, hufvudsakligast

af löjtnant Bove.

Härvid bör man erinra sig, att det här ej är fråga om ett

sådant öfverkyldt vattenlager, d. v. s. ett vattenlager öfver-

kyldt under sin egentliga fryspunkt, som vissa tider på året

för en kort tid bildar sig på inskränkta områden af Skandi-

naviens kuster, utan om ett lager af saltvatten, afkyldt under
färskvattnets, men ej intill sin egen fryspunkt.

Oaktadt denna året om låga temperatur af nära ett par
grader under det saltfria vattnets fryspunkt myllrar polar-

hafvets botten af ett rikt djurlif. Bland annat träffar man
öfverallt vid stränderna en otrolig massa af ett litet kräftdjur,
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hvilket med glupskhet kastar sig öfver allt ätbart, som det

kommer öfver. Denna omständighet begagnade våra zoologer

till skelettering. Dr Stuxberg märkte härvid ofta, att sänk-

håfven fastfrös i bottnen, och löjtnant Nordqvist fann, att en

genombruten säck, i hvilken han nedsänkte ett renskelett till

rengöring eller rengnagning, vid upptagandet var fyld med
issörja, i hvilken tusental af smådjur funnit sin graf. Jag

trodde i början, att detta berodde på tillvaron af öfverkyldt

vatten på hafsbottnen, men omedelbar mätning visade oriktig-

heten af denna förmodan. Isbildningen i den nedsänkta håf-

ven eller säcken måste derför hafva berott derpå, att denna

vid nedsjunkningen tog med sig större eller mindre mängder
af ytans nästan saltfria vatten. Någon is bildades i sjelfva

verket ej mer, om säcken eller håfven, innan den sänktes ned,

först drogs af och an i det salta, mindre afkylda vattnet mel-

lan ytan och bottnen. All den sand och det slam, 1 som från

ytan sjunker ned till bottnen, verkar helt säkert på ungefär

samma sätt som håfven, d. v. s. förer sött vatten, som fäst

sig på sand- eller slamkornens yta, till bottnen. Här fryser

det till is, och på detta sätt bildas ett fruset bottenlager, som
under gynsamma omständigheter år för år ökas, tills det når

en ofantlig tjocklek.

Islossningen vid vårt vinterläger kom visserligen sent, men
dock så oförmodadt och under förhållanden, hvilka gjorde det

mindre rådligt att utan trängande skäl uppehålla sig bland de

längs stranden drifvande isfälten, att vi ej hunno använda de

redskap, som redan voro iordningstälda för att upphämta
prof af den frusna bottnen. Jag är dock öfvertygad, att den

berghårda sandbotten, öfver hvilken draggrarne så ofta be-

klagat sig, verkligen utgjordes af en sandsten med is till binde-

medel, och jag håller för sannolikt, att en del af Sibiriens jord-

lager blifvit frusna på detta sätt, dock med uttryckligt tillägg,

att jag ingalunda anser detta vara det enda sätt, på hvilket

dylika bildningar uppstått.

Åtskilliga andra i sammanhang härmed stående iakttagel-

ser kunde ännu anföras, men för att ej gifva en allt för stor

utsträckning åt denna redan nog utförliga reseberättelse, nödgas

jag, med hänvisande till framtida uppsatser i vetenskapliga

tidskrifter rörande denna för vårt jordklots senaste historia

' Den fina leran fryser ej, helt säkert till följd af vänneutvecklingen vid

de kemiska förändringar, som åtskilliga i leran inneslutna organiska ämnen
äro underkastade.
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betydelsefulla fråga, öfvergå till en fortsättning af den egent-

liga reseberättelsen.

Uppbrott och afresa.

Sedan ankaret lyftats, eller rättare sedan de förtöjningar

kastats loss, med hvilka Vega under vintern varit bunden vid

den stora grundis, som bildat vårt trogna och säkra skydd
mot de våldsammaste stormar och ispressningar, ångade Vega
ett par kilometer mot NV för att kringgå några isfält, derpå

stäldes kosan längs stranden mot Asiens östra udde, Ostkap.

Vår seglats försvårades ej vidare af is, men väl af tjocka, som
hindrade oss att tydligt urskilja det här temligen höga kust-

landets utseende.

När dimman då och då lättade sågo vi, att äfven här på
många ställen funnos likartade ruinlika klippbildningar som
de, hvilka förut mött oss flerestädes vid Ost-Sibiriens nord-

kust. Dessa likna lemningar efter städer, som en gång haft

att uppvisa otaliga palats och tempelbygnader, af hundratals

fots höjd och omätlig utsträckning. De bilda det enda natur-

sköna drag i de landskap, vi under denna resa färdats förbi.

I afseende på det natursköna, det pittoreska är nämligen Si-

biriens nordkust mycket sämre lottad än Spetsbergen med dess

djupa fjordar bekransade af branta, svarta, praktfullt formade
berg och bländande hvita eller asurblåa isbräer. Ej heller har
Asiens nordkust någonsin blifvit af nutida eller forntida gla-

cierer så sönderstyckad i fjordar och klippor som Grönland,

Spetsbergen och nordliga Norge. På hela den ofantliga sträckan

mellan Hvita hafvet och Berings sund finnes t. ex. för det

närvarande ej en enda till hafvet gående isbrä, och Sibiriens

nordkust är om hösten nästan is- och snöfri. Endast i de höga
bergen på östra sidan af Tajmyr-halfön och mellan Berings

sund och Kap Jakan ser man dalar, som äro snöfylda ända
till senhösten. Ovisst är i alla fall, om någon af dessa utgör

strömfåran för en verklig isbrä. Denna vore i alla händelser

ytterst oansenlig och skulle afslutas på en betydlig höjd öfver

hafsytan. Likaledes träffar man härstädes icke några verkliga

snötoppar eller året om snötäckta bergshöjder, oaktadt en del

berg (t. ex. bergen på vestra sidan om Koljutschin bay) nå
en höjd af ett par tusen fot och deröfver. Om det från berg-

studier i sydligare trakter lånade begreppet snögräns är fullt

tillämpligt på länder i den höga norden, hvilket icke torde

7
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vara så alldeles afgjordt, måste således snögränsen vid Asiens

nordkust ligga på en höjd af öfver 1,500 fot.

Det har tydligen äfven fordom varit på samma sätt. Det

är derför som kusten här icke är sönderskuren af fjordar och

som man endast undantagsvis vid densamma träffar berg, nog

tvärbranta mot hafvet att lemna lämpliga kläckningsställen för

alkor, tejstar, kryckjor m. m. l — — Af samma skäl

saknas vid Sibiriens nordkust smärre holmar, som lämpa sig

till dunvär derigenom, att isen kring dem skingrar sig så ti-

digt, att foglarne der under sommarn kunna lefva trygga för

räfvens anfall. Ingenstädes träffar man här ett sådant dun-

vär som t. ex. vid Dunöarne nära Hornsunds mynning. Man
saknade derför här det öfverflöd på ägg, som vanligen erhålles

i de arktiska trakterna, och som för öfvervintrarn medger ett

så helsosamt och angenämt afbrott i vinterns konservmat.

Ett mycket stort antal foglar flögo deremot under våren öfver

vårt vinterläger längre mot norden. Häraf kan man sluta, att

mellan Wrangels land och Polar-Amerikas öar betydliga land-

sträckor måste finnas med höga berg, glacierfylda dalar och

tvärbranta fjälltoppar.

Förbiseglingen af Asiens östra udde

den 20 juli kl. 11 f. m. hälsades med flaggning och svensk

salut. Nu ändtligen var det mål nådt, för hvilket så många
nationer sträfvat allt sedan Sir Hugh Willoughby under kanon-

salut och hurrarop från de högtid sklädde matroserna, i rådets

och hofvets närvaro, den 20 maj 1553 lemnade Greenwichs

hamn. Hans fartyg buro de betecknande namnen, Esperanza,

Edward Bonaventure och Bona Confidentia, och så öfvertygad

var man om framgång, att dessa blifvit till skydd mot Indiska

hafvets borrmusslor förhydda med bly, något som förut ej

brukats i England. I sjelfva verket var detta det första för-

sök, som från England gjordes att segla till Stilla hafvet.

Det gick som bekant Sir Hugh och de flesta af hans seger-

vissa följeslagare mycket illa, men de blefvo detta oaktadt

banbrytarne för Englands sjöfart. En mängd andra sjöexpedi-

1 Under hela färden längs Sibiriens nordkust har jag endast sett verk-

liga fogelfjäll vid Preobraschen-ön i Chatanga-flodens mynning och vid Ir-

kajpi. På förra stället häckade ett betydligt antal alkor och kryckjor, på
det senare ett antal skarfvar. Härtill kommer att Berings-hafvets Mergulus-

arter troligen häcka i mängd i stenrösen vid bergssidorna på Ostkap.
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tioner från olika länder hafva sedan dess beträdt samma väg,
alltid utan framgång och oftast med uppoffring af fartyg samt
många käcke sjömäns lif och helsa. Nu först, efter förloppet
af 326 år och sedan de flesta i sjösaker förfarne män förklarat
företaget omöjligt, har nordostpassagen ändtligen blifvit verk-
stäld. Detta har, tack vare våra örlogsmäns och deras befäls

ordningssinne, nit och duglighet, skett utan uppoffring af ett

enda menniskolif, utan ohelsa bland deltagarne i företaget,

utan ringaste skada på fartyget. Det har skett under förhål-

landen som visa, att samma sak de flesta, kanske alla år kan
göras om igen på några få veckor. Det må förlåtas oss, om
vi under sådana förhållanden med en viss stolthet sågo vår
blågula flagga höja sig till masttoppen och hörde den svenska
saluten i det sund, der den gamla och nya verlden söka räcka
hvarandra handen. Visserligen behöfves den väg, der vi nu
färdats fram, ej mer för en handelsväg mellan Europa och
Kina. Men det har förunnats denna och de närmast före-

gående svenska expeditionerna att öppna ett verldshaf för sjö-

fart och att skänka möjlighet till sjöförbindelse med verlds-

hafven åt nära hälften af en verldsdel.

Från Ostkap

stäldes kursen till en början till S:t Lawrence bay, en ej obe-

tydlig fjord, som ett stycke söder om Berings sund skär in i

Tschuktsch-halfön. En beräkning, som här anstäldes öfver

de förråd, som funnos att tillgå vid inseglingen i Stilla haf-

vet, visade, att vi ännu hade ombord 4,000 kub. -fot kol och
lifsmedel för ett år.

I den uppsats om kust-tschuktschernas lefnadsvanor, som
jag samtidigt med berättelserna öfver resan hemsänder, upp-
räknar jag de tschuktsch-byar eller tältplatser, som finnas

mellan Tschaun-bay och Ostkap. Underrättelserna härom äro
insamlade af löjtnant Nordqvist under samtal med en mängd af

de hundformän, som under vinterns lopp för en stund rasta-

de vid vårt fartyg. Dessa afslutade alla sin förteckning med
den straxt vester om Ostkap belägna byn Ertryn under för-

klaring, att ett annat folk vistas längre öster och söder ut.

Detta öfverensstämmer äfven med de vanliga uppgifterna i

arbeten, som afhandla dessa trakters etnografi. Enligt dessa

skulle ett ringa fåtal af ett med eskimåerna beslägtadt folk,

onkilon, som fordom bebott hela Tschuktsch-landet, ännu
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qvarbo på den asiatiska sidan om Berings sund och vid Ana-

dyrs mynning. Medan vi i tät dimma försigtigt ångade fram

i granskapet af Ostkap, rodde 20 till 30 infödingar i en stor

skinnbåt till fartyget. Vi mottogo dem med nöje, ifriga att

få göra bekantskap med en för oss ny folkstam. Men då de

klättrat öfver relingen funno vi, att de utgjorde rena tschuk-

tscher, af hvilka många voro gamla bekanta, som förut under

vintern gästat på Vega. »Ankali», sade de, träffas först längre

bort mot S:t Lawrence bay. Dagen derpå ankrade vi vid dess

mynning, fingo som vanligt besök af infödingarne och besökte

deras tält i land. De talade fortfarande tschuktschiska med
en ringa inblandning af främmande ord, bodde i tält af ett

från tschuktschernas något afvikande bygnadssätt och tycktes

hafva en något afvikande ansigtsprägel. Sjelfva ville de ej

medgifva någon nationel olikhet mellan sig och den forna

krigar- och herskarstammen på nordkusten, men straxt söder

ut skulle det folk finnas, som vi frågade efter. Några dagar

derpå ankrade vi vid Konyam bay (Lat. 64° 49' n. — Longit.

172° 58' vest från Greenwich). Vi träffade äfven der endast

verkliga tschuktscher, d. v. s. renägande tschuktscher. I fall

eskimåer fordom verkligen bott ej allenast vid Anadyrs myn-
ning, utan äfven vid Ostkap, så tyckes det som om deras na-

tionalitet på senare tider i sistnämnda trakt helt och hållet

skulle hafva sammansmält med tschuktschernas. Någon våld-

sam fördrifning har under de senare femtio åren helt säkert

icke förekommit. Anmärkas bör dessutom, att det namn
Wrangel erhöll på den gamla af tschuktscher förjagade kust-

befolkningen »onJcilon» påtagligen är nära beslägtadt med det

namn »anJcali», med hvilket ren-tschuktscher för det närvaran-

de beteckna kust-tschuktschen.

Hithörande frågor hafva så till vida en icke ringa etno-

grafisk betydelse som läran om eskimåernas invandring från

Asien till Amerika öfver Berings sund eller Wrangels land i

ganska väsentlig mån beror på antagandet, att Asiens nord-

ostkust fordom skulle hafva varit bebodd af eskimåer. Till

undvikande af missförstånd vill jag ännu nämna, att, enligt

trovärdiga ryska författares uppgift, verkliga eskimåstammar
fortfarande bo vid Anadyrs mynning och kanske vid Tschu-

kotskoi Nos och att de engelska författare, som hänföra eskimåer

och tschuktscher till samma folkstam, begå ett fullständigt

misstag. Löjtnant Nordqvist har med stor ihärdighet insam-

lat en tschuktschisk ordlista af omkring 1,000 ord, jämte ett

för munartens igenkännande tillfyllestgörande prof på det
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språk, som talas af infödingarne på amerikanska sidan. En
närmare granskning af dessa ordsamlingar bevisar, att invå-

narne på amerikanska sidan äro rena eskimåer, med hvilka

man t. ex. under byteshandel kunde göra sig hjelpligt för-

stådd medelst den i Arctic Geography and Ethnölogy, London
1875, offentliggjorda eskimåordlistan, men att tschuktscherna

tala ett alldeles annat språk, mindre främmande för vårt öra

och våra begrepp om hufvuddragen i ett språks bygnad än
eskimåernas. Det skulle till och med ej förvåna mig, om
språkforskarn vid granskning af den hemförda ordlistan skulle

finna, att tschuktschiskan är mer beslägtad med något af de

iranska folkens språk än med de munarter, som talas af Asi-

ens och Amerikas öfriga polarfolk. Ett synnerligen märkvär-
digt bevis på de likartade lefnadsvanor, som likartadt klimat

och likartad kamp för tillvaron påtvinga helt olika folkslag,

och på omöjligheten att af redskapens beskaffenhet sluta till

en folkstams slägtförhållanden är den fullkomliga öfverens-

stämmelsen mellan tschuktschernas ech eskimåernas husge-

rådssaker. Man kan tryggt påstå, att dessa båda grannfolk

hafva ett större antal fullt likartade redskap i sina tält än
gemensamma ord i sina språk.

Det var min afsigt att gå så långt in som möjligt i S:t

Lawrence bay, för att lemna våra naturforskare tillfälle att

afsluta de studier öfver Tschuktsch-halföns naturförhållan-

den, som de under hösten 1878 och våren 1879 påbegynt. Men
vid ankomsten till bugten funno vi denna ännu så isfyld, att

Vega nödgades ankra vid den straxt norr om fjordens myn-
ning belägna byn Nunamo. Vidsträckta, om ock ganska tunna

och genomfrätta isfält drefvo här i så stora massor förbi far-

tyget, att det ej var rådligt att dröja längre vid detta ställe

än som oundgängligen var nödvändigt. Vi uppehöllo oss der-

för härstädes endast till den 21 juli e. m.

Tältbyn Nunamo ligger ej, såsom de tschuktsch-byar vi

förut sett, lågt ned vid sjelfva hafsstranden, utan temligen

högt upp på en udde mellan hafvet och en elf, som utmynnar
på detta ställe och vid snösmältningstiden är vattenrik. Straxt

innanför strandafsatsen vidtog ett temligen högt berg, hvars

sidor voro upptagna af ofantliga stenrammel, i hvilka talrika

murmeldjur och pipharar x hade sitt tillhåll. Berget skildes

från hafvet genom en smal, 50 till 100 fot hög strandafsats,

1 Lagomys alpinus, en i viss mån med haren beslägtad gnagare af en

större råttas storlek, märkvärdig för den omsorg, med hvilken han om som-

marn hopar förråd för vintern.
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på hvilken ett tiotal tält voro uppförda och hvilken för till-

fället prålade med en utomordentlig blomsterprakt.

Inom några timmar insamlade dr Kjellman här på en areal

af några få tunnland ett hundra arter blomväxter, deribland

en mängd former, som han förut ej mött på Tschuktsch-

halfön.

Vid bergssidorna funnos dock ännu vidsträckta snödrifvor,

och från bergshöjderna kunde man se, att betydliga ismassor

fortfarande drefvo af och an på den asiatiska sidan om Be-

rings sund. Dr Stuxberg besteg toppen af ett bland de när-

liggande bergen. Härvid träffade han liket efter en inföding

utlagdt på en sten-grafläggning af vanlig tschuktschisk form.

Bredvid den döde lågo ett sönderbrutet knallhattsgevär, spjut,

pilar, elddon, pipa, snöskärm, issil (redskap att vid upphugg-

ning af vakar borttaga issörjan) och åtskilligt annat, som an-

setts behöfligt för den aflidne i en bättre verld. Liket hade

legat på stället minst sedan sistlidne sommar, men pipan ut-

gjorde tydligen en af de otaliga holländska lerpipor, som om
bord på Vega utdelats till infödingarne. Denna måtte derför

hafva blifvit nedlagd långt efter den egentliga begrafningen.

Äfven vid nere andra tillfällen har dr Stuxberg under sina

ströftåg längs kusten haft turen att träffa grafställen efter in-

födingar. Han har sammanfört sina iakttagelser i en uppsats

»Om grafställen hos tsehuktsck&r och eskimåer», som jag framdeles

skall öfversända och som kanske kan intagas i antropologi skt-

geografiska sällskapets förhandlingar.

Såsom jag förut omnämnt, hade tälten i Nunamo vid S:t

Lawrence bay ett från tschuktschtälten något afvikande byg-

nadssätt. Stommen i samtliga tält, jag såg på nordkusten,

utgjordes nämligen af ett konstigt hopfogadt och med tyngder

af sten och sandsäckar stöttadt ribbverk af trä. Vid S:t La-

wrence bay bestod tältskelettet deremot till hufvudsaklig del

af hvalben. Tältduken af sälskinn var t. ex. vid foten utspänd

öfver hvalrefben och hvalunderkäkar, hvilka voro inslagna i

marken som pålar; pålarne voro upptill ofta förenade med
hvalbensribbor, och från dem gingo andra ribbor af hvalben

eller hvalbarder till tältspetsen ; för att hindra blåsten att föra

upp tältduken från marken var dennas kant belastad med hval-

ben. I brist på drifved använde man här för att spara på
trän de fettdränkta benen af hval och säl till bränsle; urhål-

kade hvalben tjente till lampor, och vid flere eldstäder utan-

för tälten var grytan upphängd i midten på ett i marken in-

slaget, starkare böj dt hvalrefben. Ingången till späckkällarne
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i tältens granskap var vanligen spärrad med ett hvalskulder-

blad; bardskifvor eller stycken af underkäkbenen och de ra-

kare refbenen begagnades till skoning på slädarne, till spadar

och ishackor; bardtågor och senor till att på tj enligt sätt hop-

foga redskapens olika delar, o. s. v.

Fångsten tycktes de senare dagarne hafva varit ganska

riklig, att döma af den massa svart sälkött och uppblåsta tar-

mar, som voro upphängda i tältens granskap till torkning,

och af de blodiga, på ett vämjeligt sätt förvarade köttbitar,

som öfverallt lågo kringströdda i tälten. De flesta af de fån-

gade sälarne voro vanliga snaddar (Ph.foetida), men dessutom

sågo vi äfven lemningar efter Ph. nautica. Jag förmodar hem-
landets zoologer med glädje skola hälsa underrättelsen, att

expeditionen förvärfvat huden och hufvudskålen af denna säll-

synta, genom hudens sirliga teckning utmärkta sälart.

Vid ingången till hvarje tält såg man stora högar af grön-

skande videqvistar, omgifna af qvinnor och barn, som med
begärlighet förtärde bladen. På andra ställen hade man till

förråd för vintern insamlat hela säckar med blad af fflwdiola

och en mängd andra örter. Ofverhufvud är antalet af de växt-

arter och mängden af de växtämnen mycket betydande, som
af tschuktscherna dels förtäras råa om sommarn och dels

insamlas till vintern. Det är derför alldeles oriktigt att an-

föra tschuktscherna såsom exempel på ett folk, hvilket ute-

slutande lefver på födoämnen ur djurriket. Vi hafva kanske

här en antydan om vissa sidor af stenålderfolkens lefnadssätt,

hvilka hittills helt och hållet förbisetts, och en noggrann ut-

redning af denna fråga är ofverhufvud af yttersta vigt för be-

dömande af verkligt vilda folkslags lefnadssätt. Der är derför

en synnerlig tillfredsställelse för mig, att dr Kjellman med
vanlig insigt och ihärdighet insamlat ett så omfattande bidrag

som möjligt till kännedom om tschuktschernas hushållsväxter

och sättet för deras användning. Frågan är mer svårutredd

än man skulle tro, enär det här gäller att med säkerhet be-

stämma ej allenast fullständiga växter, utan äfven en mängd
ytterst oansenliga växtdelar, surnade blad, sönderfallna blom-

delar, barkbitar, torkade rötter o. s. v.

Till amerikanska sidan.

Från Nunamo stäldes kursen till Port Clarence på ameri-

kanska sidan af Berings sund, der ankaret fäldes den 22 juli
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e. m. efter en öfverresa i ett på asiatiska sidan af drifis be-

strödt, på amerikanska isfritt haf. Port Clarence är en mycket

stor, men eljest ypperlig hamn, belägen straxt söder om Ame-
rikas vestligaste udde. Det var den första verkliga hamn, der

Vega ankrat, sedan hon den 18 augusti 1878 lemnat Aktinia-ham-

nen pä Tajmyr-ön. Under hela den mellanliggande tiden har

Vega ständigt varit förankrad eller förtöjd på öppna redder,

utan ringasto landskydd mot sjö och vind från hafvet. Hon
är dock ännu, tack vare hennes befälhafvares, löjtnant Palan-

ders insigt och omtanke samt hennes officerares och besätt-

nings duglighet, ej allenast oskadad utan äfven lika sjöduglig

som då hon lemnade Karlskrona hamn.
Mot hafvet skyddas Port Clarence af ett långt, lågt sand-

ref, på hvars norra sida finnes ett beqvämt och djupt inlopp.

I det inre af hamnen utfaller en betydlig flod, hvars mynning
är utvidgad till en insjö, som genom ett sandnäs är skild

från den yttre hamnen. Denna insjö bildar en inre hamn,
hvars inlopp dock är för grundt för djupgående fartyg. Sjelfva

floden är deremot djup och vidgar sig ungefär aderton kilo-

meter från mynningen till en annan sjö, från hvars inre

strand taggigt söndersplittrade berg resa sig till en höjd, som
jag upps*kattar till 2- ä 3,000 fot. Söder om floden och ham-
nen stupar landet brant mot stranden med en 30—60 fot hög
afsats. På norra sidan deremot är stranden för det mesta låg,

men längre inåt reser sig äfven här landet hastigt till afrun-

dade kullar om G00 till 700 fots höjd. Endast i dalarne och

andra för sol skyddade ställen funnos ännu snödrifvor. Några
isbräer såg man deremot ej, ehuru man kunnat vänta atl

finna dylika på sidorna af de höga berg, som åt öster begrän-

sade den inre sjön. Det var äfven tydligt, att något vidt ut-

bredt istäcke ej heller under de närmast föregående tidskiftena

funnits härstädes. Under de många utflykter, som vi gjorde

åt olika håll, sågo vi nämligen ingenstädes några jökelgärden,

flyttblock, refflade berghällar eller andra tecken till en för-

svunnen istid.

När vi under inseglingen i hamnen närmade oss kap
York, en udde som VNV om Port Clarence skjuter ut från

fastlandet, kundo man från Vegas däck tydligen se, att de

ganska höga berg, som upptaga udden, voro bildade af lagra-

de bergarter. Jag hoppades derför ändtligen här få göra nå-

gon större skörd af försteningar. Vid framkomsten fann jag-

dock, att de lagrade bergarterna endast utgjordes af kristalli-

niska skifferarter, utan spår till lemningar efter forntida djur
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eller växter. Ej heller träffades här på stränderna några

hvalben eller sådana lemningar efter mammut, som äro hem-
förda från den något nordligare belägna Eschscholtz bay.

Genast då ankaret fallit fingo vi besök af flere stora skinn-

båtar fullastade med män, qvinnor, barn, hundar, tält och

annat bohag. En del af infödingarne var tydligen stadd på
flyttning för sommarn till nordligare belägna jagt- och fisk-

platser. Andra hade uppslagit sina tält på stränderna af den

inre hamnen eller af den förut omnämnda floden. Ett mindre

antal under sommarn öfvergifna vinterbostäder funnos äfven

i trakten. Invånarne utgjordes af eskimåer, som ej förstodo

ett ord tschuktschiska. Bland dem fans dock en tschuk-

tschisk qvinna, hvilken påstod, att verkliga tschuktschstam-

mar äfven skulle vara bosatta på amerikanska sidan mellan

Point Barrow och kap Prince of Wales. Ett par af männen
talade litet engelska, och en hade till och med varit i San

Francisco och i Honolulu. Många af deras husgerådssaker

erinrade om vildarnes beröring med amerikanare och hval-

fångare. Rättvisan fordrar det erkännande, att beröringen

tyckes hafva ländt till vildarnes förmån och förbättring i sed-

ligt hänseende. De flesta bodde i tält af tunn bomullsduk,

några buro europeiska kläder, andra voro fortfarande klädda

i benkläder af säl- eller renskinn och en lätt, mjuk pesk af

murmeldjurskinn, öfver hvilken man vid regnig väderlek drog

en regnrock af tarmskinn. Hårdrägten var lik tschuktscher-

nas. Qvinnorna voro tatuerade med några streck på hakan.

Många af männen buro mustascher, några äfven ett föga yf-

vigt helskägg. Oftast hade de tvänne G till 7 m. m. långa hål

skurna i läppen nedom mungiporna. I dessa hål buros stora

bitar af ben, glas eller sten. En mängd hade dessutom ett

likadant hål framtill i läppen. En ung flicka bar en stor blå

perla nedhängande från näsan, i hvars mellanbalk ett hål för

detta ändamål var anbragt. Hon blef dock mycket förlägen,

då denna grannlåt ådrog henne en allmännare uppmärksam-

het. Alla qvinnor hade långa perlband i öronen. De buro

armband af jern eller koppar, snarlika tschuktschernas. Hud-

färgen var föga mörk, med tydlig rodnad på kinderna; håret

svart, tagellikt; ögonen små, bruna, obetydligt sneda ; ansigtet

platt; näsan liten, nedtryckt vid roten; den genomborrade läp-

pen, då, såsom oftast var fallet, några prydnader ej buros i den, 1

1 Detta besynnerliga bruk tycktes vara på väg att helt och hållet för-

svinna eller åtminstone att europeiseras genom att utbyta hål i munnen mot

hål i öronen.
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föga missformad. De flesta voro medelstora, sågo friska och

välmående ut utan någon påfallande magerhet eller fetma.

Fötter och händer voro små. Folket var renligare än tschuk-

tscherna, och en viss prydlighet och ordning rådde i deras

små tält, hvilkas golf voro täckta med mattor af flätade växter.

Jämte allehanda af amerikanare förvärfvade jern redskap,

bland annat bakladdningsgevär, revolvrar, yxor, begagnade

man båge och pilar, fogelkastspjut, båtshake af ben och åt-

skilliga redskap af sten. Isynnerhet voro metredskapen för-

färdigade på ett särdeles konstfärdigt sätt af olika ben- och

stensorter, glasperlor, röda hudbitar af foglar o. s. v., hvilka

med tåga af hvalbard hopfogats till gestalten af vissa insekter

och som således tycktes vara ämnade att begagnas som lax-

metkrokar hos oss. Eld uppgjordes dels med flinta och fnöske,

dels med elddrill. Många brukade äfven amerikanska tänd-

stickor. Den båge, hvarmed elddrillen kringdrefs, var ofta af

elfenben och rikt utskuren med allehanda jagtbilder. Deras

redskap voro bättre utskurna, piydligare och rikligare färgade

än tschuktschernas. Folket var mer välmående och ägare af

ett större antal skinnfarkoster, såväl kaj åker som umiaker.

Alla äldre berättelser öfverensstämma deri, att tschuktscherna

en gång varit en af de andra vilda stammarne erkänd stor-

makt i dessa trakter, men allt från nutiden tyder på, att denna

stormaktstid är slut. En viss aktning för dem tyckes dock

fortfarande råda bland kringliggande folk.

Infödingarne voro, sedan det första misstroendet gifvit

vika, vänliga och tillmötesgående, ärliga, ehuru benägna till

tiggeri och mycket pratande vid byteshandeln. Någon höf-

ding tycktes ej finnas bland dem: fullkomlig jämnlikhet rådde,

och qvinnan tycktes ej intaga någon ställning underordnad

mannens. Barnen voro höfviska och hvad vi skulle kalla väl

uppfostrade, oaktadt de ej erhållit någon uppfostran alls. Alla

voro hedningar. Bristande tid och språkkunskap hindrade oss

dock att taga reda på deras religiösa föreställningar, ifall

man med ett dylikt namn kan beteckna den grofva vidskepelse,

åt hvilken de tycktes hängifva sig. De äro mindre begifna på
bränvin än tschuktscherna. All bränvinshandel med vildarne

lär för öfrigt på amerikanska sidan vara ej allenast förbjuden,

utan förbjuden på det sätt, att lagen efterlefves.

Under vår vistelse vid Tschuktsch-halfön var min tillgång

på lämpliga bytesmedel mycket ringa. Jag hade fördenskull

derstädes ofta svårt nog att förmå en tschuktsch afstå de

nusgerådssaker, som jag önskade förvärfva. Här deremot var
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jag en förmögen man med tillhjelp af det, som blifvit öfver

af vår rikliga utrustning för vintern. Jag begagnade mig här-

af att tillbyta mig en vacker, fullständig och utvald samling

etnografiska föremål. Bland dessa må nämnas vackra ben-

ristningar och bensniderier, åtskilliga pilspetsar och andra

stenredskap af en we/nY-art, som är så förvillande lik den be-

kanta nefriten från Hög-Asien, att jag vore benägen att tro

dessa stenredskap verkligen vara från denna trakt.

På norra sidan af hamnen fans ett gammalt, ödelemnadt,

europeiskt eller amerikanskt trankokeri. I granskapet af

detta träffades två eskimågrafvar. Liken hade blifvit utlagda

på marken utan skydd af någon kista, men omgifna med en

inhägnad af en mängd i marken inslagna och i kors lagda

tältstänger. Jämte det ena liket låg en kajak, en laddad dub-

belbössa, åtskilliga andra vapen, kläder, elddon, snöskor, dryc-

keskärl, i trä utskurna masker och vidunderligt skapta djur-

bilder. Dylika sågos äfven i tälten. Bakom tvänne tält funnos

t. ex. uppstälda på stolpar af 2 alnars höjd i trä groft ut-

skurna, målade foglar med utspända vingar. Jag försökte för-

gäfves att få tillbyta mig dem mot en stor grå filt, en bytes-

vara mot hvilken jag eljest kunde få nästan hvad som helst.

Såsom ett eget prof på amerikanarnes fyndighet att ut-

bjuda sina varor må ännu nämnas, att under vår vistelse i

hamnen en eskimå kom till fartyget och förevisade en tryckt

lapp, i hvilken ett handelshus i San Francisco till » Sporting

gentlemen i Berings sund» (eskimåer?) utbjöd sitt förråd af ut-

märkta jagthagel!

Liksom vid Europa, så framgår äfven vid Amerika en varm
hafsström längs dess nordvestra kust och medför der ett vida

blidare klimat än det, som råder på den närbelägna asiatiska

sidan. Skogsgränsen når derför i nordvestra Amerika ett

godt stycke norr om Berings sund, hvaremot hela Tschuktsch-

halfön tyckes vara skoglös. Äfven vid Port Clarence är sjelfva

kustlandet skoglöst, men några kilometer i det inre träffar

man alnshöga aller-buskar. Bakom kustbergen förekomma

förmodligen verkliga skogar. Växtligheten var öfverhufvud

yppig och mötte oss med en mängd former identiska eller

närbeslägtade med växtarter från den Skandinaviska norden,

bland dem Linnean. Dr Kjellman gjorde derför här en för

jämförelse med floran i den närbelägna delen af Asien och

andra högnordiska trakter värderik skörd. Likaledes insam-

lade dr Almqvist ett ganska omfattande material till utredan-

de af traktens förut förmodligen alldeles okända laf-flora.
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Zoologernas skörd blef deremot ringa. Oaktadt den yp-

piga växtligheten tycktes landevertebraterna vara vida fatti-

gare på arter än i nordligaste Norge. Af skalbaggar t. ex.

kunde man endast få rätt på ett eller två tiotal arter, hufvud-

sakligast harpalider och staphylinider, och af land- och sötvattens-

mollusker endast 7 eller 8 former. Äfven fogelfaunan var

temligen fattig, och draggningarne i hamnen lemnade till följd

af bottnens ogynsamma beskaffenhet endast ett obetydligt an-

tal djur- och algarter.

Återresa till Asien.

Den 26 juli kl. 3 e. m. lättade Vega åter ankar och ån-

gade under härligt väder och för det mesta god vind öfver

till Senjavin-sundet, ett sund som 115 minuter sydvest om
Ostkap framgår mellan några betydligare öar och Tschuktsch-

halfön. Under öfverresan lodades och togos hvar 4:de timme
vattenprof för bestämmande af vattnets salthalt och tempera-

tur på olika djup. Dessutom verkstäldes draggning eller

»trawlning» tre gånger om dygnet, vanligen med ett utom-
ordentligt rikt utbyte.

Om man närmare granskar en karta öfver Sibirien, så

skall man, såsom jag redan förut antydt, finna, att dess kuster

på de flesta ställen fortlöpa jämnt, utan att såsom Skandina-

viens vestkust vara sönderfhkade i djupa, af höga berg om-
gifna fjordar och utan att såsom Norges kust, större delen af

Sveriges och Finlands vara skyddade af någon skärgård. Det

enda undantag i detta hänseende bildar sydöstra udden af

Tschuktsch-halfön. Flere mindre fjordar skära här in i det

af höga trakytberg upptagna fastlandet, och utanför dessa

bilda två större och åtskilliga mindre klippöar och holmar
början till en skärgård, skild från fastlandet genom det djupa

Senjavin-sundet. Trakten har blifvit kartlagd under numera
general J. Rodgers' på noggranna undersökningar så rika sjö-

färd med amerikanska örlogsfartyget Vincennes 1855. Af
denna karta, som jämte åtskilliga andra dels tryckta, dels

handritade kartor blifvit mig meddelad af Hydrographic office

U. S. Navy, Washington, ser man, att fleré ypperliga hamnar
och ankarplatser finnas härstädes.

Önskan att bereda naturforskarne tillfälle att från en säker

hamn afsluta sina undersökningar om Tschuktsch-halföns

naturförhållanden och min egen åstundan att närmare studera
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en af de få delar af Sibiriens kust, som enligt all sannolikhet

fordom varit isbetäckt, förmådde mig att välja denna trakt

till Vegas andra ankarplats på asiatiska sidan söder om Be-

rings sund. Ankaret fäldes här den 28 juli f. m., men ej såsom
först ämnadt var i Glasenapp Harbour, emedan denna ännu
var upptagen af obruten is, utan i mynningen af den nord-

ligaste bland fjordarne, Konyam-bay. Äfven dess inre del var

ännu täckt af ett obrutet istäcke. Detta lossnade den 30 juli

e. m. och hade så när plötsligen afslutat Vegas färd genom
att pressa henne mot land. Lyckligtvis märktes faran i tid,

ånga ficks upp, ankaret lättades och fartyget flyttades till den

isfria delen af fjorden. Då ångan med anledning af detta till-

bud i alla fall var uppe och vårt hittills så rikliga kolförråd

numera naturligtvis behöfde skonas, och då jag fruktade, att

ett för långt dröjsmål med afsändande af lugnande underrät-

telser till hemlandet lätt kunde förorsaka ej allenast mycken
oro, utan äfven dryga penningeutgifter, föredrog jag att genast

fortsätta vidare framför att söka en ny säkrare hamn i gran-

skapet.

Sydöstra stranden af Konyam-bay, vid hvilken Vega så-

lunda under ett par dagar låg för ankar, bildas af en temligen

öde myr, i hvilken en mängd tranor häckade. Innanför den

ser man åtskilliga nederst af granit, upptill af trakyt bilda-

de bergtoppar höja sig till omkring 2,000 fot. Zoologens och

botanistens skördar på denna strand blefvo ganska tarfliga,

men deremot träffades på bugtens norra sida, dit utflykter

gjordes med ångslupen, gräsrika sluttningar med temligen

höga busksnår och en stor mångfald af blommor, genom hvil-

ken dr Kjellinans samlingar af högre växter från Asiens nord-

ligaste del ökades med ytterligare 70 arter. Här träffades

äfven de första landmollusker på Tschuktsch-halfön.

Trenne ren-tschuktschfamiljer hade slagit upp sina som-

martält vid utloppet af en temligen vattenrik bäck på Konyam-
bayns nordvestra strand. Invånarnes lefnadssätt skilde sig

här föga från de kust-tschuktscher, med hvilka vi tillbragt

vintern, och de voro äfven klädda på samma sätt, om jag

undantager, att de buro en mängd små bjellror i bältet. An-

talet renar var omkring 400, således betydligt mindre än hvad
som behöfves för att föda trenne lappfamiljer. Men så hafva

ock tschuktscherna rikligare tillgång på fisk och framför allt

jagt än lapparne; de dricka icke något kaffe och insamla sjelfva

den föda de behöfva ur växtriket. De bemötte oss mycket
vänligt och erbjödo sig att åt oss sälja eller rättare bortbyta
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tre renar, hvilken handel dock på grund af vår hastiga afresa

icke kunde blifva utaf.

I de djupa dalarne mellan bergen lågo ännu betydliga

snödrifvor, men något spår till isbräer såg man här icke. Jag-

ar dock öfvertygad om, att dalarne och fjordarne här en gång

varit isfylda, ehuru till följd af trakytens lösa beskaffenhet

alla slipade berghällar länge sedan blifvit söndergrusade och

alla moräner jämnade med marken. Antagligt är till och med,

att istäcket en gång sträckt sig åt vester, ända bort till gran-

skapet af Anadyrs mynning och åt nordost till S:t Lawrence

bay, och att derför södra delen af Tschuktsch-halfön fordom

haft att uppvisa en liten inlandsis.

Den 31 juli på eftermiddagen fäldes ankar vid NO stranden

af S:t Lawrence-ön eller som tschuktscherna kalla den Engnä.

Ett stycke öster om Senjavin-sundet sågo vi drifis för sista

gången. Öfver hufvud är den ismängd, som af polarströmmen

föres ned genom Berings sund, ytterst obetydlig, och hufvud-

massan af den is, som man om våren möter på asiatiska sidan

af Berings-hafvet, är tydligen bildad vid kusterna. Vi sågo

derför äfven här ej ett enda isberg, utan all is, som vi mötte,

utgjordes af jämn och sönderfrätt årsis.

Engnä bildar den största ön i hafvet mellan Aleutiska

öarne och Berings sund. Den ligger närmare Asien än Amerika,

men anses tillhöra denna senare verldsdel, och den afträddes

derför samtidigt med Alaska af Ryssland till Nordamerikas

Förenta stater. Den är bebodd af ett fåtal eskimåfamiljer,

hvilka dock stå så mycket i beröring med sina grannar på
asiatiska sidan, att de i sitt språk upptagit några tschuk-

tschiska ord. Drägten är äfven snarlik tschuktschernas, med
undantag att man i brist på renskinn begagnar peskar af

murmeldjur- och fogelskinn. Deras regnrockar af tarmskinn

hafva samma snitt som tschuktschernas, men äro mera ut-

sirade. Liksom tschuktscherna gingo de om sommarn bar-

hufvade, männen med det svarta tagellika håret klippt intill

roten, med undantag af en smal krans rundt om hårfästet,

qvinnorna med flätadt och perlbeprydt hår. Qvinnorna gingo

ofta barfota och nästan alltid med nakna ben. De voro väl-

växta och många sågo rätt bra ut, men alla voro obarmhertiga

tiggerskor.

Sommartälten bestodo af oregelbundna, men ljusa och

temligen snygga skjul af säl- och tarmskinn. Vinterbostäderna

tyckas hafva liknat den teckning, som mr Whymper lemnar

af Jukon-indianernas, d. v. s. de bestå af jordhålor, som upp-
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till, på en fyrkantig . nedgång när, voro täckta med drifved,

hvalben och torf och öfver hvilka ett sälskinnstält var spändt,

Detta yttertält var för tillfället nedtaget för att låta sommar-
värmen intränga i jordhålan och bortsmälta den is, som under

vintern hopat sig på dess väggar. Hvalben funnos i mängd
på stranden och voro ofta använda som bygnadsvirke för

tälten. Straxt invid vinterbostäderna funnos ofta stora, klum-

pigt tillhuggna och upptill genomborrade hvalunderkäksben

uppstälda.

Bergarten utgjordes af granit af samma slag som den,

hvilken underlagrar trakyten i Konyam-bay, lätt vittrande

och helt säkert gifvande upphof till en bördig jordmån. Växt-

ligheten var åtminstone yppig och prålade nu med en blom-

sterprakt, till hvilken jag sällan sett motstycke. Det tycktes

vara infödingarnes skördetid, åtminstone voro de nu syssel-

satta med insamling af grönfoder för vintern, hufvudsakligast

Rhodiola-blad. Dr Kjellman gjorde här en rik skörd af högre

växter, och likaså hopbragtes här en vacker samling af land-

och hafsdjur, lafvar och alger.

Någon hamn tycktes ej finnas vid S:t Lawrence-ön, åt-

minstone var Vega för tillfället förankrad på en alldeles öppen

redd. Löjtnant Palander var med anledning häraf angelägen

att så snart som möjligt få lemna stället, och redan den 2

augusti kl. 3 eftermiddagen fortsatte vi derför vår färd. Kursen
stäldes till en början mot ön Karaginsk vid Kamtschatkas ost-

kust. Det var min afsigt att för några dagar kasta ankar vid

detta ställe för att få tillfälle till en jämförelse mellan mellersta

Kamtschatkas och Tschuktsch-halföns naturförhållanden. Men
då ogynsamma vindar längre än vi beräknat fördröjde öfver-

resan, uppgaf jag, om ock ogerna, planen att landstiga der-

städes. Bering-ön blef i stället vårt närmaste mål. Här fälde

Vega sitt ankar den 14 augusti om aftonen i en temligen

dålig mot vest, nordvest och syd alldeles öppen hamn på öns

nordvestra kust.

Bering-ön.

Bering-ön är den vestligaste och närmast Kamtschatka

belägna af de Aleutiska öarne. Den räknas jämte den när-

belägna Koppar-ön ej till Amerika, utan till Asien och tillhör

Ryssland. Detta oaktadt har det amerikanska Alaska-kompa-

niet förvärfvat jagträtten på ön och underhåller här en ej
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obetydande handelsstation, som förser öns omkring 300 in-

vånare med lifsmedel och manufakturalster och af dem i

stället uppköper pelsvaror, hufvudsakligast skinn af en öron-

säl, sjökatten eller sjöbjörnen, Otaria ursina. Mellan 50,000

och 100,000 af dessa djur dödas årligen på denna och den

närbelägna Koppar-ön. Det är dessa som lemna det bruna

silkeslena xsälskinn», som på senare tider varit så mycket på

modet. För att öfvervaka ryska statens rätt och upprätthålla

ordning äro äfven några ryska myndigheter bosatta härstädes.

Ett hälft dussin ändamålsenliga trähus finnas uppförda

för ryska kronans och det amerikanska kompaniets betjening

äfvensom till magasin och handelsbodar. Infödingarne bo

dels i ganska rymliga och invändigt ej otrefliga torfhus, dels

i små trähus, hvilka kompaniet småningom söker införa i

stället för torfhusen genom att årligen införskrifva och bort-

skänka några sådana hus till de mest förtjenta af befolkningen.

Hvar familj har sitt eget hus. Äfven en kyrka för grekisk-

katolsk gudstjenst och ett rymligt skolhus finnas. Det senare

är afsedt för aleuternas barn. Skolan var beklagligen nu stängd,

men att döma af de skrifböcker, som lågo framme i skolrum-

met, är skolundervisningen här ej att förakta. Åtminstone

utmärkte sig skrifprofven genom renlighet, brist på skoisudd

och en utmärkt jämn och vacker stil. Vid »kolonien» äro husen

samlade på ett ställe till en by, hvilken från hafvet tager sig

ut ungefär som en mindre norsk fiskarb}'. Några spridda hus

finnas dessutom här och der på andra delar af ön, t. ex. på

dess nordösta sida, der potatisodling i obetydlig skala äger

rum, vid fångstplatsen på norra sidan, der ett par stora maga-

sin och en massa endast slagttiden begagnade, ytterst små

jordkulor finnas uppförda.

Såväl i geografiskt som i naturhistoriskt hänseende är

Bering-ön en af de märkvärdigaste öar i norra delen af Stilla

hafvet. Det var här som Bering efter sin sista olyckliga sjö-

färd i det haf, som nu bär hans namn, den 19 december 1741

slutade sin långa upptäckarbana, kort efter det hans fartyg

vid midten af öns nordkust under en storm krossats mot dess

klippor. Han öfverlefdes dock af många bland sina följeslagare,

bland dem af den snillrike naturforskaren Steller, som lemnat

en med ett sällan öfverträffadt mästerskap utförd skildring af

den ös naturförhållanden, der han ofrivilligt tillbragte tiden

från medlet af november 1741 till slutet af augusti 1742. Så

vidt man vet, hade Bering-ön aldrig förut varit besökt af men-

niskor. Det var önskan att för våra museer förvärfva hudar
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eller skelett af de många här förekommande märkvärdiga
däggdjur, äfvensom att jämföra öns nuvarande beskaffenhet,

sedan hon under snart halftannat århundrade varit nog sko-

ningslöst utsatt för menniskornas jagt- och roflust, med den
lifliga och målande beskrifning, Steller lemnar, som föranledde

mig att intaga ett besök på ön i expeditionens reseplan. De
underrättelser, jag på Bering-ön erhöll ur amerikanska tid-

ningar om den oro vår öfvervintring väckt i Europa, hindrade

mig visserligen att uppehålla mig här så länge som jag skulle

önskat, men i alla fall blef vårt utbyte af samlingar och iakt-

tagelser öfvermåttan rikligt.

Sedan Stellers tid har djurverlden på ön undergått ganska
väsentliga förändringar.

Räfvar eller rättare fjällrackor förekommo då här i otrolig

mängd. De ej allenast uppåto allt något så när ätbart, som
lemnades i det fria, utan trängde sig såväl om dagen som om
natten in i husen och bortsläpade allt hvad de mäktade med,
äfven sådana saker, som alls icke gagnade dem, såsom knifvar,

käppar, säckar, skor och strumpor. Man måste vid förrätt-

ningar utomhus jaga bort dem med käppar, och de blefvo

genom den slughet och list, med hvilken de visste att utföra

sina tjufverier, och den klokhet, med hvilken de förenade sina

bemödanden att nå mål, som de ej ensamma kunde vinna,

verkligt farliga skadedjur för de skeppsbrutna. Sedan dess

hafva tusen och åter tusental här blifvit af pelsjägare dödade.

Nu äro de så sällsynta, att vi under vår härvaro ej sågo ett

enda djur. De qvarblifna skola för öfrigt numera ej bära den

fordom allmänna, dyrbara svartblåa drägten, utan den hvita,

som är föga värdefull. På den närbelägna Koppar-ön finnas

svartblåa räfvar fortfarande i temlig mängd.

Af Steller och hans följeslagare dödades här 1741—42 700

sjöuttrar. Detta för det ytterst dyrbara pelsverket berömda

djur är nu helt och hållet förjagadt från Bering-ön. Af sjö-

lejon (Otaria Stelleri), som förr träffades talrikt, infinna sig nu
endast enstaka djur jämte sjöbjörnarna (Otaria ursina) på Be-

ring-öns strandklippor, och slutligen är det märkvärdigaste af

alla Bering-öns forna däggdjur, den stora sjökon, helt och

hållet utdödt.

Stellers sjöko (Bhijtina Stelleri) intog på sätt och vis klöf-

dj urens plats bland hafsdäggdjuren. Den var af nötbrun färg

och täckt med hår, som sammanvuxit till en ytterhud, snarlik

barken på en gammal ek. Dess längd uppgick enligt Steller

ända till 35 fot samt dess vigt till nära 500 centner. Hufvu-
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det var stort, halsen kort, men hastigt afsmalnande bakåt.

Den hade tvänne korta framben, som tvärt afslutade utan fingrar

eller naglar, men med en mängd korta, tätt hopade borsthår;

bakben saknades fullkomligt och ersattes af en stjertfena,

snarlik hvaldjurens. Spenarne, som hos hondjuren voro mycket

mjölkrika, hade sin plats mellan frambenen. Köttet och mjölken

hade tycke med nötkreaturens, ja de voro till och med enligt

Stellers utsago bättre än dessas.

Sjökorna voro nästan ständigt sysselsatta med att afbeta

de vid kusten rikligt förekommande algerna, hvarvid de rörde

hufvud och hals ungefär som en oxe. De visade härvid stor

glupskhet och läto sig ej det ringaste störas af menniskors

närvaro. Man kunde till och med gå och vidröra dem, utan

att de skrämdes eller brydde sig derom. Mot hvarandra visade

de stor tillgifvenhet, och då en blifvit harpunerad, gjorde de

andra otroliga försök att rädda den.

Vid Stellers dervaro betade dessa djur, samlade såsom nöt-

kreatur i stora hjordar, öfverallt längs stränderna. Af Steller

och hans följeslagare dödades ett stort antal. Sedermera ut-

gjorde jagten på dem en vigtig näringsgren för de rys-

sar, som från Kamtschatka seglade till de Aleutiska öarne.

Hundratals dödades årligen, och de utrotades snart, då deras

förekomst, om man undantager ett eller annat djur, som farit

vill, redan vid den tiden var inskränkt till Bering-ön. Enligt

hvad Middendorff anför ur de mycket omsorgsfulla undersök-

ningar, som de berömde akademikerna v. Baer och Brandt

anstalt, skulle sjökon ej hafva blifvit sedd före Stellers tid 1741,

och den sista skulle hafva blifvit dödad 1768. Under de många
förfrågningar jag gjorde hos infödingarne fick jag dock be-

stämda underrättelser derom, att sjökon dödats ännu senare.

En »kreol» (d. v. s. blandning af ryss och aleut), som nu var

67 år, af förståndigt utseende och vid fullgoda själsförmögen-

heter, sade, att hans far dött 1847 vid 88 års ålder. Fadren
var från Wolhynien och hade vid 18 års ålder kommit till

Bering-ön, således 1777. De två eller tre första åren (således in-

till 1779 eller 1780) af hans dervaro hade man ännu dödat sjökor,

medan de vid lågvatten betade alger. Man hade endast spisat

hjertat och användt huden till bajdarer. Till följd af dennas tjock-

lek klöfs den i tvänne delar. Två således klufna hudar hade åt-

gått till en bajdar af 20 fots längd, 7 1
'

2 fots bredd och 3 fots

djup. Efter den tiden hade man icke dödat några af dessa djur.

Man misstänker dock, att en sjöko visat sig ännu senare

vid ön. Tvänne »kreoler», Feodor Mertchenin och Stepnoff,
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sågo för omkring 25 år sedan vid Tolstoj mys, på östra sidan

af ön, ett för dem okändt djur, hvilket framtill var mycket
tjockt, baktill afsmalnande, hade små framfötter och visade

sig med en längd af ungefär 15 fot öfver vattnet, än höjande
sig upp, än hukande sig ned. Det blåste, men ej genom blås-

hål, utan genom munnen, som var något utdragen. Det var
brunt till färgen med stora ljusare fläckar. Det hade ingen
ryggfena, men när det böjde sig kunde man till följd af dess

stora magerhet se ryggradsutskotten. Jag anstälde ett omsorgs-

fullt förhör med båda sagesmannen. Deras berättelse visade

full öfverensstämmelse och tycktes kunna göra anspråk på
trovärdighet.

En af Alaska-kompaniets hudgranskare, herr Osche, bör-

dig från Lifland och för det närvarande bosatt på Koppar-ön,
berättade mig, att ben af sjöko äfven skulle förekomma på
Koppar-öns vestra sida. Deremot skola dylika ben icke träffas

på den lilla längre fram beskrifna holmen utanför kolonien,

oaktadt ben äro allmänna på den närbelägna stranden af huf-

vudön. Dessa äro de sparsamma underrättelser jag af infö-

dingar och andra i trakten bosatte män kunnat insamla om
detta djur. Deremot lyckades jag hopbringa en mycket stor

och vacker samling af skelettdelar.

När jag först gjorde bekantskap med européerna på ön,

så sade de, att föga utsigt fans att i det hänseendet kunna
göra några större samlingar. Kompaniet hade nämligen för-

gäfves bjudit 150 rubel för ett skelett. Men redan då jag hade
varit några timmar i land, fick jag veta, att större eller mindre
bensamlingar funnos här och der i infödingarnes hyddor. Dessa
uppköpte jag, med afsigt betalande så, att säljaren blef mer
än belåten och grannen litet afundsjuk. En stor del af den
manliga befolkningen började nu på det ifrigaste att leta efter

ben, och jag hopbragte på detta sätt 21 fastager, stora lådor

eller tunnor fylda med Khytina-ben, deribland många mycket
betydliga bensamlingar från samma djur, tvänne hela, särdeles

vackra, samt åtskilliga mer eller mindre skadade hufvud-
skallar o. s. v.

Rhytina-benen ligga ej vid vattenbrynet, utan på en med
tätt, yppigt gräs bevuxen strandvall af 6 till 10 fots höjd. De
äro vanligen täckta med ett lager af jord och grus af 1—1 1

j2

fots tjocklek, och för att kunna finna upp dem måste man, då
det vore allt för mödosamt att upphacka hela gräsvallen, med
ett jernspett, en bajonett eller dylikt undersöka marken. Man
lär sig snart att på stöten och på ljudets beskaffenhet skilja,
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om det i marken stuckna spettet stött mot en sten, en träbit

eller ett benstycke.

Till följd af deras hårda elfenbenslika beskaffenhet använ-

das Rhytina-refbenen af infödingarne till skoning på släd-

medarne och till bensniderier. De äro derför redan i stor skala

förbrukade och sällsyntare än andra ben. Fingerbenen tyckas

i de flesta fall redan vara alldeles förstörda och likaså de

yttersta svanskotorna.

Det enda större djur, hvilket fortfarande förekommer på
ön i kanske lika stort antal som på Stellers tid, är sjöbjörnen

(Otaria ursina). Afven den hade redan minskats så, att års-

utbytet endast utgjorde en obetydlighet, då Alaska-kompaniet,

mot afgift till tyska kronan af, om jag minnes rätt, 2 rub. för

dödadt djur, erhöll enerätt på jagten och denna med anled-

ning häraf blef på ett mera ändamålsenligt sätt ordnad. För
vissa tider af året äro djuren nu helt och hållet fridlysta.

Antalet djur som skall dödas bestämmes på förhand, liksom

jordbrukaren om hösten vid slagttiden plägar göra med sin

boskapshjord. Sedan detta skett utväljas, så godt som det i

hast ske kan, de till döden dömda, hvarvid djur med dåliga

skinn samt honor och ungar skonas.

De talrika skaror af sjöbjörnar, som träffas vid Bering-öns

och Koppar-öns stränder, behandlas således nära nog som en

hjord af tamdjur. Detta kan endast ske derigenom, att dessa

djur hafva för vana att tillbringa några månader af året nästan

utan afbrott 1 och utan att spisa någon föda på vissa från

dessa öar i hafvet utskjutande lågnäs. De samlas här i

hundratusental i tätt packade flockar på stranden. På dessa

ställen är det strängeligen förbjudet att jaga djuret eller störa

det i dess hvila utan särskildt tillstånd af byns fogde, hvilken

utses bland de på stället bosatta aleuterna. När ett antal sjö-

björnar skall dödas, omringas en flock af en tillräcklig jägar-

skara och jagas med käppar upp i gräset ett st}7eke från stran-

den. Derpå bortjagas honor och ungar och de hanar, hvilkas

pels är oduglig. De öfriga döfvas först med ett slag på nosen
och stickas sedan med knif.

Åtföljda af byns fogde, en svarthårig stammande aleut,

och »kosacken», en ung hygglig och artig man, som vid hög-

tidliga tillfällen bar en sabel af nära nog sin egen längd, men
som för öfrigt ej på ringaste sätt motsvarade den af roman-
och skådespelsförfattarne antagna kosacktypen, besökte några

1 Vid ett långvarigt, våldsamt regn skola många af djuren söka skydd
i hafvet, men återvända då regnet upphört.
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af oss ett i hafvet från öns norra sida utskjutande näs, som
utgör ett älsklingstillhåll för sjöbjörnar. För tillfället voro,

enligt den helt säkert något öfverdrifna uppgift vi erhöllo,

200,000 djur samlade på näset och närliggande stränder. Åt-

följda af våra vägvisare erhöllo vi tillstånd att krypa tätt in-

till en något afsides liggande flock. De äldre djuren blefvo i

början något oroliga, då de märkte, att vi kröpo intill dem,

men snart lugnade de sig fullständigt, och vi hade nu nöjet

af ett egendomligt skådespel. Vi voro de enda åskådarne.

Scenen utgjordes af en stenbelagd af skummande bränningar

krusad strand, fonden af det omätliga hafvet och skåde-

spelarne af tusentals underligt formade djur. En del gamla
hanar lågo stilla och orörliga, obekymrade om hvad som för-

siggick kring dem. Andra kröpo på sina små korta ben

klumpigt bland strandens stenar eller summo med otrolig vig-

het bland bränningarne, lekte, smekte hvarandra och grälade.

På ett ställe stredo tvänne äldre djur med ett egendomligt

hväsande läte och på ett sätt, som om anfallet och försvaret

skulle hafva verkstälts med utstuderade anfalls- och försvars-

ställningar. På ett annat försiggick en skenfäktning mellan

ett äldre djur och en unge. Det såg ut som om denne skulle

fått undervisning i fäktkonsten. Ofverallt kröpo de små
svarta ungarne beskäftigt af och an mellan de gamla, då och

då bräkande likt lam för att kalla på modren. Ofta qväfvas

ungarne af de äldre, då dessa, uppskrämda af någon tillfällig-

het, rusa ut i hafvet. Hundratals döda ungar hittas efter ett

dylikt alarm på stranden.

»Endast» 13,000 djur hade i år blifvit dödade. Deras

flådda kroppar lågo hopade i gräset på stranden, spridande en

vidrig lukt vidt och bredt, hvilket dock icke bortskrämde de

på det närbelägna näset liggande kamraterna, emedan äfven

bland dem en likadan lukt var rådande till följd af de många
på stranden qvarliggande qväfda eller sjelfdöda djuren. Bland

denna stora skara sjöbjörnar tronade på toppen af en hög sten

ett ensamt sjölejon, det enda af dessa djur, som vi sett under

färden.

Mot betalning af 40 rubel förmådde jag byns höfding att

åt mig skelettera 4 af de i gräset qvarliggande halfförruttnade

sjöbjörnkropparne, och sedermera erhöll jag genom de ryska

myndigheternas välvilja och utan någon ersättning till upp-

stoppning sex djur, deribland tvänne lefvande ungar. Äfven

dessa nödgades vi döda, sedan vi förgäfves sökt förmå dem att
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mottaga någon föda. Det ena af dessa hemföres för anatomisk

undersökning inlagdt i sprit.

Den del af Bering-ön vi sett bildas af en på vulkaniska

bergarter * hvilande högslätt, som dock mångenstädes är af-

bruten af djupa kitteldalar. Dessas botten upptages vanligen

af insjöar, hvilka genom större eller mindre floder stå i för-

bindelse med hafvet. Sjöarnes stränder och bergens slutt-

ningar äro betäckta med. en ytterst yppig växtlighet, rik på
långt gräs och vackra blommor, bland hvilka en i våra träd-

gårdar odlad svärdslilja, den nyttiga, mörkt rödbruna Sarana-

liljan, åtskilliga orchideer, tvänne storblommiga Rhododendron-

arter, manshöga umbelliferer, solroslika synanthereer o. s. v.

En helt annan natur var rådande på den utanför hamnen
belägna holmen. Om den meddela dr Kjellman och dr Stux-

berg följande:

»On ToporTioff bildas af en eruptiv bergart, som öfverallt

mot stränderna, några tiotal alnar från högsta vattenståndet,

reser sig upp i form af branta, låga, sprickiga väggar, från 5

till 15 meters höjd, olika på olika ställen. Ofvan om dessa

branta bergväggar bildar öns yta en jämn slätt, livad som lig-

ger nedanför dem bildar en långsamt sluttande strand.

»Den långsamt sluttande stranden utgör två väl skilda

bälten, ett yttre utan all växtlighet, ett inre bevuxet med
Ammadenia peploides, EJymus mollis och tvänne umbellater, Hera-

cleum sibiricum och Angelica archangelica, af hvilka de båda sist-

nämnda utefter afsatsen bilda ett omkring 50 meter bredt,

manshögt, nästan ogenomträngligt snår.

»De branta bergväggarne äro somligstädes gulfärgade af

lafvar, mestadels Caloplaca murorum och Cal. cremdata, på andra

ställen temligen tätt beklädda med Cochlearia fenestrata.

»Den öfversta, jämna slätten intages af en tät och frodig

gräsmatta, öfver hvilken enstaka stånd af de båda nämnda
umbellat-arterna höja sig här och der.

»Vegetationen på denna lilla ö förenar en högst ovanlig

artfattigdom med en hög grad af yppighet.

»Af högre djur sågo vi endast fyra arter foglar, nämligen

Fratercula cirrhata, TJria grylle, en art af skarfvarnes (Phala-

crocorax) och en art af måsarnes (Larus) slägte. Fratercula

cirrhata lefde här i milliontal. De hade sitt tillhåll på den

1 Enligt uppgift af hen- Grebnitski träffas äfven tertiära försteningar

och kollager på Bering-ön, de förra norr orn kolonien i det inre af landet, de

senare i vattenbrynet söder om Berings graf. Äfven i granskapet af kolo-

nien underlagras trakytbäddarne af mäktiga sandlager.
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öfre slätten, der de öfverallt hade utgräft korta, djupa och
ovanligt breda, med två öppningar försedda gångar att sofva i.

Derifrån flögo de vid vår ankomst i stora skaror fram och
åter till det närbelägna hafvet. Deras mängd var nästan jäm-

förlig med alkornos i de arktiska fogelbergen. Tejstarne och
skarfvarne höllo till på klipporna i fjärområdet.

»De ryggradslösa landdjurens antal uppgår till kanske 30

arter. Talrikast äro Machilis, Vitrina, Lithöbias, Talitrus, några

tvåvingar och skalbaggar. De lefde alla på strandens inre

bälte, der marken var ovanligt fuktig.»

Bering-ön skulle utan svårighet kunna föda stora boskaps-

hjordar, kanske lika talrika som de hjordar af sjökor, som
fordom betade vid dess stränder. Sjökon hade för öfrigt valt

sin betesplats med urskilning, i det att hafvet här, enligt dr

Kjellman, är ett af de algrikaste i verlden. Hafsbottnen be-

täckes på gynsamt belägna ställen af 60 till 100 fot höga alg-

skogar, hvilka äro så täta, att skrapan med svårighet tränger

ned i dem, en omständighet som mycket försvårade dragg-

ningarne. Vissa af algerna användas af infödingarne till föda.

Det näs, der sjöbjörnar företrädesvis hafva sitt tillhåll, är

ungefär 20 kilometer aflägset från byn. Vi reste dit med livar

sin släde, förspänd med omkring tio hundar. Under denna
färd blefvo vi, vid en rast ungefär halfvägs mellan byn och
fångstplatsen, i tillfälle att deltaga i ett högst egendomligt fiske.

Raststället var beläget på en jämn grässlätt genomkorsad af

en mängd smärre bäckar. Dessa voro fulla med flere olika

fiskarter, deribland en sikart, en liten forell, en medelstor lax

med nästan hvitt kött, men med purpurröd hudfärg och en

annan ungefär af samma längd, men mycket bred och med en

puckel på ryggen. Dessa fåDgades lätt. Man tog dem med
händerna, harpunerade dem med vanliga oskodda käppar eller

andra träbitar, högg dem med knifven, tog dem med insekt-

håfven o. s. v. Andra laxarter med högrödt kött finnas i öns

större floder. Vi erhöllo här för en obetydlighet en välkom-
men omvexling i den konservföda, vid hvilken vi länge sedan

hunnit blifva utledsna.

Dessutom erhöll expeditionen som gåfva af Alaska-kompa-

niet ett fett och ypperligt nötkreatur, mjölk och några andra

förfriskningar, och jag kan ej nog prisa den välvilja vi här

rönte såväl af den ryske embetsmannen Grebnitski, en ifrig

och skicklig idkare af naturforskning, som af Alaska-kom-

paniets tjenstemän och alla andra på ön bosatta personer med
hvilka vi kommo i beröring;.
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Ursprungligen ämnade jag från Bering-ön segla till Petro-

pawlowsk, för att der afstyra de företag, som möjligen voro på-

tänkta till vår »undsättning». Detta blef likväl öfverflödigt,

emedan en ångbåt, som genast, sedan den intagit sin last,

skulle afgå vidare till Petropawlowsk, ankrade vid Vegas sida,

tvänne dagar efter vår hitkomst. Ångbåten tillhörde Alaska-

kompaniet, kallades -»Alexander-», fördes af kapten Sandman
och var nästan uteslutande bemannad med svenskar, danskar,

finnar och norrmän ! På Alexander befunno sig tvänne natur-

forskare, drne Benedikt Dybowski och Julian Wimut. Den
förre är en till Sibirien förvist, numera »benådad» polack,

hvars mästerliga arbeten i zoologi utgöra bland de bästa bi-

drag, som under de senare årtiondena lemnats till kännedom
om Sibiriens naturförhållanden. Hans undersökningar hafva

hittills hufvudsakligast galt Baj kal-trakten. Nu önskar han
utsträcka dem till Kamtschatka, och han har derför frivilligt

åtagit sig en läkarepläts i Petropawlowsk. Vetenskapen har

skäl att vänta sig mycket rika skördar af hans och hans följe-

slagares arbeten i ett bland nordens mest intressanta, mest

misskända och mest okända länder.

Till Jokohama.

Vega lemnade Bering-ön den 19 augusti på eftermiddagen.

Ankaret fäldes i Jokohama den 2 sept. om aftonen. Första delen

af öfverresan, medan vi ännu voro i den kalla, från norr kom-
mande ishafsströmmen, gynnades af förlig vind och måttlig-

värme. Yttemperaturen i hafvet var 9° till 10°. Den 25 aug. vid
45°3

/4 n. bredd och 156° ostlig längd från Greenw. började hafs-

vattnets temperatur att stiga så hastigt, att termometern redan

den 28 vid 40° lat. och 147° 41' long. visade 23°,4 i vattenbry-

net. Detta angaf, att vi från den kalla för oss gynsamma
strömmen kommit in i Stilla hafvets golfström, Kuro-sivo. Vin-

den blef nu tidtals mindre gynsam, värmen tryckande, oaktadt

de täta med åska och häftiga byar åtföljda regnskurarne. Un-
der ett dylikt oväder den 31 augusti slog åskan med en ytterst

våldsam blixt och knall ned i Vegas stormast. Styrflöjeln bröts

loss och kastades i sjön jämte några tum af kaltoppens ytter-

spets. Sjelfva kaltoppen spräcktes temligen långt ned, och alla

om bord fingo känna en mer eller mindre våldsam skakning,

mest en af manskapet, som för tillfället stod vid kettingsklyset

För öfrigt hade tillbudet icke några nämnvärdt obehagliga följder.
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Vid ankomsten till Jokohama voro alla man friska och

Vega i fullgodt skick, ehuru efter den långa sjöresan i behof
af försening, dockning och möjligen förkoppring. Naturligtvis

har under ett års förlopp ett eller annat lindrigt sjukdomsfall

bland 30 man ej kunnat undvikas, men någon allmännare
sjuklighet har icke varit rådande, och hélsotillståndet har ständigt

varit utmärkt. Skörbjugg hafva vi ej sett spår till.
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7.

Vistelsen i Japan. — Resan från Jokohama
till Ceylon.

Ceylon den 16 december 1879.

Ursprungligen var det min afsigt att äfven under åter-

resan från Japan låta Vegas expedition till fullo bibehålla den

egenskap af forskningsfärd, som dittills kännetecknat den-

samma. Men denna plan har endast högst ofullständigt kun-

nat fullföljas. Orsaken härtill har i första rummet varit nöd-

vändigheten att ej allt för länge fördröja hemfärden och den

derpå beroende omöjligheten att uppehålla oss på något enda

ställe en tillfyllestgörande tid för en helst något så när till-

fredsställande undersökning af ställets naturförhållanden. I

de halftropiska och tropiska trakter vi nu besökt är för öfrigt

naturen på land så rik och af föregående naturforskare redan

förut så genomforskad, att den jämförelsevis ringa skörd, som
under några få dagars uppehåll på ett ställe kunde samman-
bringas, i de flesta fall knappast kunde erhålla något egentligt

vetenskapligt värde. I afseende på hafvets djur- och växtlif

förhåller det sig visserligen annorlunda. Jag hade derför väntat

mycket af draggningarna längs Asiens ostkust. Men här mötte

en annan för mig alldeles oväntad omständighet. Stilla hafvets

botten är, om man undantager det på hafsdjur temligen rika

strandområdet, åtminstone på de ställen, som från Vega blifvit

undersökta med trawlnät eller dragg, nästan en öken i jäm-

förelse med polarhafvet, hvadan utbytet af våra talrika dragg-

ningar i hafvet söder om 36° nordl. bredd blifvit ytterst ringa,

Våra arbeten i land hafva för öfrigt i betydlig mån in-

skränkts af en för vårt företag synnerligen smickrande om-

ständighet. I alla de hamnar, der vi landat, hafva vi blifvit

mottagna med festtillställningar och lyckönskningsskrifvelser,

hvilka oftast tagit nästan hela den korta tid i anspråk, vi

kunnat uppehålla oss på stället. För enskildheterna af dessa

fester får jag hänvisa till de bref, som åtskilliga af mina följe-

slagare skrifvit till hemlandets tidningar. Det är dock en

skyldig tacksamhetsgärd att här nämna, att regeringen, lärda
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sällskap, framstående infödingar och utländingar i Jokohama,
Tokio, Kobe, Kioto och Nagasaki täflat att visa Vegas expedi-

tion en hyllning, som väl sällan förut kommit ett liknande

företag till del, och att detsamma varit förhållandet i afseende

å det mottagande vi rönt af de offentliga myndigheterna, en-

skilda afdelningar af »Royal Asiatic Society» samt affärsmän

från olika hemland i de engelska besittningar vi besökt. Några
resultat mer varaktiga än minnet af skåltal och fester hemföra

vi dock äfven från denna del af vår resa, och för dessa skall

jag här i korthet redogöra.

Resans gång från Japan till Ceylon framgår af följande

utdrag ur dagboken öfver Vegas färd.

September 2. Ankomst till Jokohama.

September 25 till oktober 3. Dr Almqvists och löjtnant

Nordqvists resa till Fusijama, hvarvid denna 12,300 fot höga
vulkan, den högsta i Japan, bestegs.

September 26 till oktober G. Löjtnant Hovgaards och min
resa till de varma baden vid Ikao, svafvelbaden vid Kusatzu
(Japans Aachen) och berget Asamajama. Asamajama är en

ännu verksam, i midten af Japans hufvudö belägen 8,200 fot

hög vulkan. Dess topp bestegs af oss den 4 oktober.

Oktober 11. Afresa från Jokohama till Kobe.

Oktober 13. Ankomst till Kobe. Härifrån gjordes utflykter

till Kioto och Biva-sjön, der draggningar anstäldes.

Oktober 18. Afresa från Kobe genom det vackra inhafvet

mellan Hondu, Sikok och Kiusiu till Nagasaki. Samma dag

om aftonen ankring och landstigning invid Hirosami, en liten

i nämnda inhaf belägen ö.

Oktober 20. Landstigning vid Mozi, en by midt emot Si-

monoseki.

Oktober 21. Ankring vid Nagasaki. Utflykter till fiskar-

byn Mogi, der lager med växtförsteningar träffades, och till

kolgrufvan Takasima.

Oktober 27. Afresa från Nagasaki till Hongkong. Under
öfverresan gynnades vi af en ständigt förlig monsunvind.

November 3. Ankomst till Hongkong. Utflykter till Kanton.

November 9. Afresa från Hongkong.
November 17. Ankomst till Labuan, en liten engelsk be-

sittning, belägen på en ö med samma namn vid nordvestra

kusten af Borneo. Under öfverresan seglade vi i början med god

monsunvind, men sedermera, då vi kommit i stiltjebältet, nöd-

gades vi anlita ånga. Utflykt till dervarande kolgrufvor och

af löjtnant Palander, löjtnant Bove samt dr Stuxberg till myn-
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ningen af floden Kalias på den midt emot Labuan belägna

kusten af Borneo.

November 21. Afresa från Labuan under nästan ständig

stiltje och användande af ånga till Singapore.

November 28. Ankomst till Singapore.

December 4. Afresa från Singapore till Ceylon. God mon-
sunvind större delen af vägen.

December 15. Ankomst till Point de Galle på Ceylon.

Såsom man af ofvanstående ser, blef uppehållet i Japan
ganska långvarigt. Detta berodde dels på nödvändigheten att

låta till skydd för sydhafvets borrmusslor metallförhyda Vega
vid ett nära Jokohama beläget varf, Jokoska, tillhörande ja-

panska regeringen, dels derpå, att det var föga klokt att

onödigtvis utsätta vårt fartyg för de våldsamma orkaner (ty-

foner), hvilka vid monsunskiftet i slutet af september och
början af oktober ofta rasa i dessa haf. Under öfverresan till

Hongkong hade man för öfrigt före monsunskiftet att påräkna
ständig motvind, till följd hvaraf knappast någon tidsbesparing

skulle ägt rum genom en tidigare afresa från Japan.

Resan till Kobe var föranledd af min önskan att i Japans
gamla hufvudstad insamla ytterligare bidrag till den japanska

boksamling jag inköpt i Jokohama och Tokio, äfvensom att

sätta dr Almqvist och löjtnant Nordqvist i tillfälle att genom
utflykter i Kobes omgifningar föröka de samlingar af lafvar,

land- och sötvattensmollusker, som de förut hopbragt från

gran skåpet af Jokohama och under deras resa till Fusijama.

Ankringarna vid Hirosami och Simonoseki berodde dels på
svårigheten att nattetid framsegla på vissa ställen i det med
holmar och starka strömdrag uppfylda farvattnet mellan de
japanska öarne, dels på önskvärdheten att lemna dr Kjellman
och dr Stuxberg tillfälle att vid ett par mindre bebodda kust-

sträckor få undersöka detta hafs växter och ryggradslösa djur.

Besöket af Nagasaki åter föranleddes företrädesvis af min
önskan att från dervarande kollager insamla bidrag till kän-

nedom om dessa trakters flora under förgångna geologiska tid-

skiften. Hongkong anlöptes med anledning af flere bland mina
kamraters önskan att ej lemna dessa trakter utan att hafva

sett en bit af det himmelska riket. Omvägen till Labuan
gjorde jag hufvud sakligast för att genom undersökning af der

befintliga kollager få insamla från sjelfva eqvatorns granskap

några ytterligare bidrag till klimatfördelningen under forna

geologiska tidskiften och till en del äfven för att få se en
verklig bild af den tropiska naturen i dess ursprungliga skick.
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I början hade jag till och med för afsigt att utsträcka om-
vägen till Manilla, men denna plan öfvergafs sedermera såsom
medförande allt för stor tidspillan. Singapore och Point de

Galle slutligen äro hamnar så belägna, att de under vår hem-
resa utan någon särskild omväg kunde anlöpas för erhållande

och aflemnande af bref, för intagande af kol, vatten, färska

lifsmedel m. m.

En mängd draggningar verkstäldes vid Japans kuster, men
de lemnade, såsom jag ofvanför nämnt, till följd af hafsbott-

nens fattigdom på djur endast ett ytterst ringa utbyte. Det

samma var förhållandet med de draggningar, som verkstäldes

mellan Hongkong, Labuan och Singapore, äfvensom med dragg-

ningarna i Malakka-sundet, oaktadt bottnen på de ställen, der

vi draggade, utgjordes ömsom af lera, sand, korallsand, sten

och klippgrund och således åtminstone någonstädes bort vara

gynsam för utvecklingen af ett rikt djurlif. Medan trawlnätet

i Ishafvet nästan alltid upphämtade flere hundra djur, erhöll

zoologen i dessa sydliga haf sällan mer än ett eller ett par

djur vid hvarje draggning och mången gång ej ett enda. Våra
ofantligt stora samlingar från Ishafvet och från hafvet mellan

Berings sund och Bering-ön hafva derför erhållit endast en

högst obetydlig tillökning genom draggningarna söder om
Jokohama. Men dessa undersökningar torde dock så till vida

vara af värde för vetenskapen, som de lemna dr Stuxberg en

bild af djurlifvet på hafvets botten rundt om den verldsdel

vi kringseglat. Jag hoppas att framdeles erhålla från hans

erfarna hand en utförlig framställning i detta märkliga ämne.

Här kan jag blott nämna, att det ojämförligt rikaste djurlifvet

under denna och de föregående af mig ledda svenska forsk-

ningsfärderna träffats på gynsamma ställen af Ishafvets botten,

t. ex. på djup mellan 20 och 100 famnar i mellersta delen af

Hinlopen Strait på Spetsbergen, vid östra kusten af Novaja
Semlja, i hafvet öster om Kap Tscheljuskin och söder om
Berings sund. På dessa ställen är hafvets temperatur året

om mellan + 0° och — 2,7° C. En temperatur vid eller

under fryspunkten tyckes således vara g}
Tnsammare för ut-

vecklingen af ett rikt djurlif på hafvets botten än en tem-

peratur af + 15° till + 25°, ett högst märkligt förhållande,

hvilket, så vidt jag vet, hittills icke blifvit behörigen fram-

hållet. Anmärkas bör dock, att de ryggradslösa djuren i sö-

dern äro större och praktfullare än i norden och att sjelfva

strandfaunan, hvilken i den höga nordens haf till följd af drif-

isens förstörande inverkan helt och hållet saknas, här är rikt
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utvecklad. Våra samlingar från strandbältet hafva dock icke

blifvit så omfattande som önskligt vore. Vega har nämligen

oftast ankrat vid bebygda ställen och flodmynningar, d. v. s.

vid stränder tidtals öfversköljda af smuts och flodvatten och

der man fördenskull knappast kan påräkna att träffa egent-

liga hafsdjur i någon större mängd. Ej heller hafva vi kunnat

utsträcka våra draggningar till mycket betydliga djup. Då
man nämligen med stor sannolikhet kunde förutse, att något

större djup icke skulle förekomma i det Sibiriska Ishafvet på
den väg, der Vega skulle färdas fram, och då det begränsade

utrymmet vid en arktisk sjöfärd gör det till en bjudande nöd-

vändighet att vid utrustningen till en sådan resa nöja sig med
det, som är oundgängligen nödvändigt, hade jag denna gång
från Sverige icke medtagit de dyrbara och skrymmande red-

skap, som behöfvas för verkliga djupdraggningar efter nu-

tidens fordringar. Visserligen hade jag ärnat i Japan ersätta

denna brist, men dels var det omöjligt att der erhålla en del

redskap, som för ändamålet svårligen kunde undvaras, dels

ansåg jag, att de häraf föranledda dryga utgifterna icke skulle

motsvaras af vinsten från de ytterst få djupdraggningar, som
vi under hemfärden skulle få tid och tillfälle att anställa.

Den föda det japanska folket hämtar ur djurriket utgöres

nästan uteslutande af fisk, hvilken i riklig mängd förekommer

vid Japans kuster. I de flesta af Japans kuststäder finnes

derför ett väl försedt fisktorg, der en omvexling af olika fisk-

slag ofta af de mest besynnerliga former dagligen salubjudes.

Då det snart visade sig, att vi med utbytet från draggningarna

icke kunde få användning för de stora spritfylda kopparkärl

jag i Japan med betydliga kostnader anskaffat 1
, hafva dessa

kärl i stället blifvit använda till förvaring af fiskar och andra

hafsdjur, som på fisktorgen utbjödos till salu. Visserligen

torde denna samling, hvilken ytterligare blifvit ökad vid öfriga

hamnar, som vi besökt, innehålla endast ett mycket ringa

antal för vetenskapen nya former, men den torde i stället blifva

af stort värde för våra, efter hvad jag förmodar, på fiskarter

från Asiens ostkust föga rika museer.

Japan är så fattigt på land- och sötvattenssnäckor, att

man äfven på de mest gynsamt belägna ställen ofta under

1 Vid afresan från Sverige var Vega försedd med en riklig mängd
zoologiska magasin och cisterner, hvilka dels erhållits från riksmuseumj

dels inköpts för expeditionens räkning. De voro dock redan vid vår an-

komst till Japan fulla med samlingar från Ishafvet och nordligaste delen af

Stilla Oceanen.
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timtal förgäfves letar efter ett enda snäckskal. Till och med
i nordligaste delen af Skandinavien kan man mångenstädes in-

samla flere landsnäckor på några timmar än i Japan på lika

många dagar. Men i alla fall har löjtnant Nordqvist genom
den flit, med hvilken han egnat sig häråt, hopbragt en rätt

vacker samling, som, åtminstone hvad de smärre formerna be-

träffar, torde lemna många intressanta nya bidrag till denna

del af de ostasiatiska ögruppernas fauna,

Antalet af de högre växtformer, som träffas i de half-

tropiska och tropiska landen, är så öfverväldigande, att må-

nader måste åtgå för forskaren, innan han kan skaffa sig en

något så när fullständig kännedom om landväxterna på ett

ganska inskränkt område. Någon utsigt att under den korta

tid vi uppehöllo oss i dessa trakter insamla nya bidrag till

vetenskapen var så mycket mindre för handen som de land vi

nu besökt redan förut, åtminstone hvad de högre växterna be-

träffar, äro utmärkt väl kända och genomforskade. Jag tror

dock, att den öfverblick, som våra botanister varit i tillfälle

att taga öfver den härliga växtligheten på Japans slätter och

bergsluttningar, på Labuans sandvallar och sumpmarker, i de

omsorgsfullt skötta trädgårdarne och växtgärdena i Hongkong
och Singapore, vidgat deras insigter i den vetenskap, åt hvilken

de egnat sig, på ett sätt, som inga bokstudier, ingen forskning

i de största samlingar af torkade växtdelar kan ersätta. Den
otroligt yppiga växtlighet, som här möter oss med de stolta

barrträden af slägtena Salisburea (Gingko), Cryptomeria, Thuja,

med palmernas raka stammar och fruktrika kronor, med de

stora tropiska löfträdens blomsterprakt, med orchideernas under-

bara blomformer, med ormbunkarnes sirliga blad, med »jung-

lens» ogenomträngliga busksnår, måste alltid utöfva ett för

lifvet varaktigt intryck på hvar och en med ett öppet sinne

för naturen. Jag hoppas för öfrigt, att äfven i afseende på
denna del af botaniken vår färd skall blifva af omedelbart

gagn för den fosterländska vetenskapen genom det tillfälle,

som här yppats för doktorerna Kjellman och Almqvist till

bekantskap med personer, hvilka i Japan, Hongkong och Singa-

pore egnat sig åt botanikens studium och hvilka ej allenast

alltid mottagit dem på det mest förekommande sätt, utan äfven

förklarat sig villiga att till Sverige öfversända sådana växtrikets

alster från de trakter de bebo, som kunde vara önskvärda för

våra museer.

Men om ock de högre växterna i de här ifrågavarande

trakterna äro ganska väl kända, så återstår dock mycket att
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utreda i afseende på åtskilliga lägre växtgrupper, som, rikast

utbildade i norden, endast sparsamt uppträda i sydliga trakter.

På detta område böra dr Kjellmans samlingar och studier af

algerna och dr Almqvists af lafvarne blifva af värde för veten-

skapen.

Vid de talrika draggningar, som under färden mellan

Japan och Ceylon verkstäldes från fartyget på djup, der alger

rikligt träffas vid Skandinaviens kuster, har någon alg aldrig

bli/vit af våra draggredsTeap upphämtad. Afven strandbältet är i

dessa trakter mångenstädes nästan helt och hållet blottadt på
hafsväxter, ett förhållande hvilket är mycket påfallande för

oss nordboar, vana som vi äro att i våra kalla haf öfverallt

vid kusterna möta rika, täta algmattor och algsnår. Några
ställen funnos dock mer gynsamt lottade. De här gjorda iakt-

tagelserna, i förening med de upplysningar, som erhöllos vid

genomgående utaf samlingar i Tokios museer, hafva lemnat

dr Kjellman en allmän bild af algernas förekomst vid Japans

ostkust, hvilken i många afseenden är af särskild betydelse

för en riktig uppfattning af de undersökningar, som under den

föregående delen af vår resa af honom anstalts i mer nordliga

haf, t. ex. i afseende å gränserna för olika algområden, i af-

seende å det inbördes förhållandet mellan individ- och art-

rikedomen på olika ställen, i afseende å de former, som böra

betraktas som kännetecknande för olika algområden m. m.

Afven lafvarne äro för nordbon af ett särskildt intresse,

emedan de förekomma mest utvecklade i de land, som han
bebor. Af denna växtgrupp hemför dr Almqvist från de flesta

af de ställen, der vi landstigit, ej obetydliga samlingar, hvilka,

när de blifvit närmare undersökta och granskade, helt säkert

komma att lemna värderika nya bidrag till kännedomen om
denna växtgrupps uppträdande i södern. Här kan jag i detta

afseende blott i största allmänhet nämna, att laffloran på högre

belägna delar af Japan (på Fusijamas bergsluttningar vid en

höjd af 6,000 till 8,000 fot) ej obetydligt erinrar om laffloran i

Skandinavien, men att densamma redan under de klimatiska

förhållanden, som möta vid Japans lågland, är inskränkt till

ganska få växtställen. I de rent tropiska landen, t. ex. på
Labuan och kring Singapore, framträder olikheten mot norden
ännu tydligare. Lafvarne på dessa ställen tycktes nästan ute-

slutande vara inskränkta till trädens barkbeklädnad, och hela

denna afdelning af växtriket utgöres här hufvudsakligast af

en enda grupp — »Sclerolichenes» — som förekommer rikt och
i särdeles vexlande former.
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Såsom bekant hafva vi under våra föregående forsknings-

färder från Spetsbergen och Grönland hemfört mycket rika

samlingar af växtaftryck från undre och öfre stenkolstiden,

från juran, undre och öfre krittiden samt åtskilliga olika skif-

ten af tertiärtiden. Bearbetade af professor Heer i Ziirich,

hafva dessa samlingar lemnat synnerligen värderika bidrag

till bestämmande af det forna klimatet i polartrakterna. Ge-

nom jämförelse med likartade samlingar från Europa har man
till och med kunnat draga den slutsats, att före krittidens

början ett mycket varmt klimat varit rådande från eqvator

till pol, och att ännu under midten af tertiärtiden ett för bil-

dande af stora yppiga skogar gynsamt klimat rådde i polens

granskap. Den ofantliga vigten och betydelsen af de frågor,

som här beröras, gjorde det högeligen önskvärdt att erhålla

likartade samlingar äfven från ett större antal ställen, belägna

närmare eqvatorn. Under återresan från Japan har jag egnat

min uppmärksamhet häråt. Det har lyckats mig att från

trenne ställen, från Mogi och Takasima nära Nagasaki (n. lat.

32° 43') och från kollagren på Labuan (n. lat. 5° 24'), hemföra
praktfulla samlingar af förstenade växter, hvilka, när de blif-

vit behörigen undersökta, böra från sjelfva eqvatorns gran-

skap gifva ytterst vigtiga upplysningar rörande vetenskapliga

frågor af den mest genomgripande betydelse för vårt jordklots

historia. Växtförsteningarna från Mogi ligga i en fin hvit

lerskiffer och utgöras nästan uteslutande af praktfulla löfaf-

tryck. Ormbunkar och barrträd saknas nästan fullständigt,

oaktadt barrträd af allehanda slag för det närvarande spela

en så stor roll i Japans skogar. Den hvita växtförande ler-

skiffern täcktes af flere hundrade, kanske tusen fot mäktiga

lager af hårda vulkaniska tuffer och stelnade lavaströmmar.

Vid Takasima utgöras växtförsteningarna förnämligast af vat-

tenväxter, inbäddade i den brunsvarta skiffer, som åtföljer

kolen. Växtförsteningarna på Labuan ligga åter inbäddade

i bollar af jernlersten, som träffas i de mellan kolflötserna

liggande sandlagren. De utgöras af ormbunkar, cykadeer och

storbladiga löfträd, som tyckas hafva en tropisk prägel, då

deremot växtförsteningarna vid Mogi erinra om ett medel-

varmt klimat.

Aldrig har någon stor nation på fredlig väg undergått en

så genomgripande förändring som den japanska under de se-

naste tvänne årtiondena. Det Japan, som en gång var, har

föga tycke med det Japan, som nu är, och om ytterligare ett

par årtionden torde äfven de nu rådande egendomligheterna

9



130 NORDENSKIÖLD, RAPPORTER TILL OSCAR DICKSON.

till stor del vara försvunna. En följd häraf är, att stora

massor af gamla vapen, lackvaror, bronser och husgeråds-

saker för det närvarande försäljas nästan i alla städer till

ytterst billiga pris. Så som dessa minnen af Japans forntid

nu förstöras och förskingras åt alla håll, torde de om en tid

blifva ganska svåråtkomliga och snart nog komma att äfven

i större samlingar bilda verkliga sällsyntheter. Jag har be-

gagnat mig af dessa förhållanden för att inköpa en mängd
etnografiska föremål, isjmnerhet gamla bronser och vapen.

Ett vida värderikare bidrag till kännedomen om Japans

äldre historia och dess folks forna kulturlif lemnar den ganska

rika japanska boksamling, jag under mitt korta uppehåll der-

städes lyckades sammanbringa. Jag biträddes härvid af en

ung, kunskapsrik, fransktalande inföding, herr Okuchi. Han
genomletade för min räkning boklagren hos otaliga handlande

med gamla böcker i Jokohama och Tokio. När slutligen något

vidare bidrag till samlingen ej mer kunde erhållas i dessa

städer, sände jag honom för ytterligare uppköp till den stad,

Kioto, som under århundraden utgjort Japans hufvudstad och

lärdomssäte. Då jag beslöt mig för de ganska betydliga om-

kostnader dessa bokinköp medförde, leddes jag af önskan att

från vårt besök i Japan kunna hemföra ett värdefullare och

mer varaktigt minne än det, som naturhistoriska samlingar,

hopbragta under några veckor från ett redan förut välkändt

land, kunde medföra, Det är för öfrigt just nu rätta tidpunk-

ten att anställa en dylik samling, emedan de gamla feodal-

godsen nyligen blifvit indragna och det gamla, i politiskt hän-

seende maktlösa och derför hufvudsakligast till vittra syssel-

sättningar anvisade kejsarhofvet skingrats genom mikadons

återtagande af hela kejsarmakten och hufvudstadens flyttning

från Kioto till Tokio. En mängd enskilda samlingar af

gamla böcker hafva sålunda liksom de gamla rustningarna

och vapnen gått till salubodarne för fornsaker. Med den

ifver, med hvilken infödingarne numera kastat sig på efter-

apning af europeiska skrifter, missaktas dessa gamla inhemska

böcker fullständigt, och hufvudmassan af dem torde, såsom
det ofta går med dylika saker hos oss, snart komma att hos

krämarne begagnas till omslag, eller att som lump användas
till beredning af nytt papper. Härtill komma de täta elds-

vådor, som tidt och ofta härja i städerna, hvarvid endast de

dyrbaraste husgerådssaker räddas i de för dylika olyckshän-

delser i de flesta stadsdelar uppförda eldfasta husen. Till

dyrbarheter räknar man dock ej föga lästa böcker från för-
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gångna tider. Jag är derför fullt öfvertygad om, att en
dylik boksamling, som jag nu hemför, om några år endast
med yttersta tidsutdrägt och stor kostnad skall kunna hop-
bringas, och att den tid skall komma, då denna samling skall

blifva af utomordentligt värde för dem, hvilka vilja studera
detta märkvärdiga folks öden och inre lif före den tid, då
hamnarne öppnades för européerna. De flesta af mig inköpta
böcker äro nämligen tryckta före 1859.

Antalet af arbeten, som den japanska boksamlingen inne-

håller, är något öfver ett tusen. Antalet volymer uppgår till

närmare sex tusen, hvarvid bör anmärkas, att de flesta voly-

mer icke äro större än ett arbete hos oss om hundra sidor.

Så vidt man af de ofta föga betecknande japanska titlarne

kan döma, fördelas arbetena ungefär på följande sätt på olika

kunskapsgrenar :

Antal
arbeten

:

Historia 176.

Arbeten om buddhaismen och uppfostran 161.

Om sintoismen 38.

Om kristendomen (tryckt 1715) 1.

Seder och bruk 33.

Skådespel 13.

Lagar 5.

Statsvetenskap, politiska stridsskrifter, till en del nya, hemligen
tryckta mot de senaste förordningarna 24.

Skaldekonst, dikter i obunden stil 137.

Heraldik, fornkunskap, ceremonier 27.

Krigs- och vapenkonst 41.

Scback 1.

Myntlära 4.

Ordböcker, språklära 18.

Geografi, kartor 76.

Naturalhistoria 68.

Läkarevetenskap 13.

Räknekonst, astronomi, astrologi 39.

Handtverk, åkerbruk 43.

Teckningsböcker 73.

Konsten att göra buketter (trädgårdsskötsel?) 16.

Bibliografi 9.

Diverse 20.

Summa 1036.

Med undantag af andaktsböckerna och en del af de histo-

riska arbetena äro de flesta försedda med otaliga träsnitt, all-

tid egendomliga, ofta tecknade och utförda med säker mästar-

hand. De 73 teckningsböcker, som samlingen innehåller, böra

blifva af verkligt värde ej allenast för konsthistorien, utan
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äfven för alla de grenar af industrien, som på något sätt äro

beroende af ornamentiken, en konst i hvilken japanerna i en

viss riktning stå oöfverträffade af vesterlanden. Samlingarna

af hjeltesagor och dikter i bunden och obunden stil lemna

oss en märklig inblick i det inre lifvet i en numera försvun-

nen feodalstat, som i viss mån var högt utvecklad, men i sin

utveckling helt och hållet oberoende af inflytande från Europa.

Det samma gäller om arbetena om teatern, hvilka ofta synas

vara särdeles märkvärdiga. I ett af dem angifves i bild och

skrift det sätt, på hvilket de förnämsta skådespelare uppfattat

de vigtigaste ställena i sina roller. Några andra arbeten ut-

göras af gamla samlingar af anslagssedlar för skådespelen,

med träsnitt och redogörelse för den tankegång, som genom-

går stycket.

Sedan vi lemnat Japan, genomfara vi ett haf, som är så

väl undersökt, att de meteorologiska, magnetiska och hydro-

grafiska arbeten, hvarmed våra sjöofficerare under den före-

gående delen af resan varit sysselsatta, ej mer kunde medföra

något synnerligt gagn. Dessa arbeten hafva derför för det

mesta blifvit afbrutna vid vår ankomst till Japan, och sjö-

männens uppgift har sedan dess hufvudsakligast varit att föra

expeditionen välbehållen åter till hemlandet.

När vi kommo till Japan, var helsotillståndet om bord så

bra som möjligt. Vi undgingo under vår dervaro äfven den

mycket svåra kolerafarsot, som vid vår ankomst rasade i lan-

det. Men sedan vi kommit till sydligare trakter, hafva åt-

skilliga af manskapet varit mer eller mindre svårt angripna

af åkommor, som förmodligen varit beroende på den hastiga

omvexling af klimat och lefnadsordning, för hvilken de varit

utsatta. Isynnerhet hafva maskinisterna och eldarne till följd

af sjukdom ofta varit ur stånd att göra tjenst, hvarför det

varit nödigt att till biträde i maskinen förhyra tvänne kineser.

Numera är helsotillståndet dock ganska tillfredsställande, och

jag hoppas, att det åter skall blifva fullgodt, då vi komina
till mer nordliga haf.
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Återblick på Vega-expeditionens gång.

1878.

Juli 4. Vega afgick från Göteborg kl. 4 e. m.

» 18. Ankomst till Tromsö kl. 1 e. m.
» 21. Vega ock Lena afgingo från Tromsö kl. 2 e. m.
» 22—25. Uppehåll vid Måsö.
» 30. Vega gick till ankar i Jugor schar utanför Chabarova kl.

8 på aftonen. (Fraser och Express hade legat der sedan
20 juli).

» 31. Lena anlände till Chabarova kl. 11 f. m.

Aug. 1. Vega, Lena, Fraser och Express lyfte ankar kl. 9 f. m.
och gingo från Chabarova öster ut genom Jugor schar.

» 6. Vega gick till ankar i Dicksons hamn kl. 10 f. m., Fraser
och Express kl. 1 1 f. m.

» 7. Lena framkom till Dicksons hamn kl. 6 e. m., efter att

med Almqvist, Nordqvist och Hovgaard om bord hafva

gjort ett uppehåll vid Hvitön och i Malygin-sundet.
» 9. Fraser och Express lemnade Dicksons hamn kl.

!

/2 10 f. m.
och stälde färden söder ut, uppför Jenisej.

» 10. Vega och Lena lemnade Dicksons hamn kl. 7 f. m. och
ångade norr ut.

» 11. Landstigning på Minin-ön.

» 13. Landstigning på vestkusten af Tajmyr-halfön.

» 14— ] 8. Till ankar i Aktinia-hamnen vid Tajmyr-ön. Kart-

läggning af Tajmyr-ön och sundet.

» 19. Ankomst till kap Tsckeljuskin kl.
1
/2 7 e. m.

» 20. Kap Tscheljuskin lemnades kl. V2I e - m -

» 24. Gingo till ankar vid Preobrascheni-ön i Chatanga-vikens
mynning kl. 6 e. m. — Lemnade densamma senare på
aftonen.

» 27. Under natten till följande dag skildes Lena utanför Lena-
deltat från Vega för att fortsätta färden uppför Lena-floden.

Vega ångade vidare åt öster mot de Nysibiriska öarne.

» 29. Stolbovoj-ön passerades kl. 9— 10 f. m.
» 30. En tillärnad landstigning på Blischni-ön måste öfvergifvas.

Sept. 3. Framkomst till Björnöarne på morgonen och till Fyrpelar-

ön på eftermiddagen. Under natten till denna dag föll den
första snön.

» 5. Framkomst till kap Schelagskoj på morgonen. Samman-
träffande med de första tschuktscherna.

» 8. Landstigning 25' öster om kap Jakan.
» 9. Landstigning 30' öster om kap Jakan.
» 12—18. Till ankar vid Irkajpi.

» 26. Kap Onman passerades på eftermiddagen.
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Sept. 27. Koljutschin-ön passerades kl. 9 f. m. På aftonen fram-
komst till Koljutschin-vikens östra strand. Landstigning
der. — Under natten till följande dag bildade sig en tam
tjock ny is, som sammanband den gamla, tätt packade drif-

isen, lade väsentliga binder i vägen för Vegas vidare fram-
färd ocb sedan småningom tilltog mer och mer i tjocklek.

» 28. Vega instängdes af is ntanför Pitlekaj.

» 29. Vega intog sin definitiva plats för öfvervintringen.

Okt. 6. Besök af ost-tschuktscbernas böfding Wasili Menka från

Markova vid Anadyr. Brefsändning med bonom.
» 8— 11. Hovgaards ocb Nordqvists utfärd med Menka söder ut.

» 18. Besök af Menka med svärson.

Nov. 1. De meteorologiska timiakttagelserna begynte.
» 27. Iakttagelserna i isobservatoriet, nyss vordet färdigt, begynte.

Dec. 5— 6. Nordqvists utfärd till Pidlin.

» 13— 16. Nordqvists utfärd till Irgunnuk ocb vidare söder ut

till ren-tscbuktscber för att köpa renar.

1879.

Jan. 1. Boves och Jonsens utfärd till den öppna vattenrännan.
» 10. Palanders utfärd med 5 man mot norr för att söka öppet

vatten.

» 29— 30. Alla vid Pitlekaj bosatta tscbuktscber flyttade, sedan
de förut nedtagit sina tält, i brist på lifsmedel och begåfvo
sig öster ut mot Berings sund.

Febr. 9. Besök af Menkas dräng.

» 15. Besök af en inföding från Irkajpi stadd på väg mot Be-

rings sund.

» 17. Brusewitz' utfärd med Notti till Najtscbkaj och Hovgaards
till Irgunnuk. Besök af tschuktscher som voro på väg
från kap Jakan till Berings sund för att idka byteshandel.

» 20. Besök af tscbuktscber från Nettej och Tjapka stadda på
väg till Nischni Kolymsk. Med dem sändes bref.

Mars 8. Besök af tschuktscher stadda på väg från kap Jakan och

Irkajpi till Berings sund. Slädarne voro lastade med ren-

budar som skulle bytas bort.

» 10. Vega passerades af tschuktscher stadda på väg vester ut.

Slädarne, förspända med ända till 20 hundar hvardera,

voro lastade med renhudar.

» 14. Den första istappen iakttogs på isobservatoriets södra vägg.

» 17— 18. Palanders ocb Kjellmans utfärd med 5 man söder ut

mot Tafvelberget.

» 20. Besök af tschuktscher stadda på väg från Irkajpi till Be-

rings sund.

» -20—25. Brusewitz' och Nordqvists utfärd med 4 man till Taf-

velberget. De återkommo med rikt byte af sikar, två arter,

fångade i en lagun. Deras bostad ett snöhus, der tempera-

turen om nätterna vexlade mellan — 10° ocb — 16,5 C.

April 1. De magnetiska timiakttagelserna afslutades, och de meteoro-
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logiska iakttagelserna anstäldes från och med denna dag

icke i isobservatoriet, ntan i fartygets omedelbara granskap,

blott kvar fjerde timme. Från det iakttagelserna togo sin

början i isobservatoriet den 27 november 1878 till denna

dag blir statistiken öfver antalet af de der utförda afläs-

ningarna följande

:

a) meteorologiska afläsningar 23,904.

b) magnetiska timafläsningar 17,208.

c) » 5-minutsafläsningar 1,728.

Summa afläsningar 42,840.

April 13. En del tschuktscker flyttade från Jinretlen öster ut i brist

på lifsmedel.

» 19. Boves utfärd till Tjapka.

» 24. De första flyttfbglarne (snösparfvar, Plectrophanes nivalis)

anlände.

» 26. Hovgaards utfärd till Najtschkaj.

» 26— 27. Nordqvists utfärd till Tjapka.

Maj 10. En från marknaden i Nischni Kolymsk återvänd tsckuktsch

medförde bref från ispravniken derstädes, hvilket under-

rättade oss om, att de skrifvelser, som afsändes från Vega
med tschuktscker den 20 februari, genom bans försorg med
express afgått till Jakutsk och Irkutsk, och att dessa skrif

velser, enligt hans förmodan, borde kunna vara framme i

Sverige mellan den 13 och 22 juli n. st. Ispravnikens bref

var dateradt den 2
y ™^S och hade således varit på väg en

månad derifrån till oss.

» 10— 12. Hovgaards utfärd till Tjapka.

» 17. Vega lossnade ur sin isomgifning, d. v. s. låg numera flott

i ett efter fartygets skrof formadt hål i isen.

» 22. Besök af Menkas dräng, som sålde åt oss tio snöripor,

hvilka han sjelf skjutit.

» 25. Besök af tschuktscher (10 slädar, i medeltal förspända

med 16 hundar hvardera), som återkommo från marknaden
i Nischni Kolymsk och voro stadda på väg öster ut, en

del till Tjutpa i närheten af Berings sund. De medförde
bref från en icke namngifven person dateradt II april 1879.

» 31. Stuxberg begynte draggningarna i den öppna vattenrännan,

som framgick ungefär en eng. mil norr om Vegas vinter-

qvarter.

Juni 13— 17. Boves och Almqvists utfärd ned åt Koljutschin-viken.

De återkommo med flere goda fogelfynd.

» 19—21. Besök af Menkas bror Noak Elisa med hustru och
andra slägtingar. Han sålde åt oss tre renar.

» 25—27. Nordenskiöld, Kjellman och Almqvist lägrade sig i ett

tält på stranden af Pitlekaj-lagunen för naturhistoriska ut-

flykter och iakttagelser.

» 26. Arets första regn föll.

Juli 2. Besök af Menka med omkring 12 slägtingar. Han med-
förde bref från Anadyrsk, hvilket icke innehöll annat än
några upplysningar om tschuktschernas nuvarande boplatser

på Tschuktsch-halfön.
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Juli 10. Palanders, Kjellmans och Stuxbergs utfärd i sällskap med
Notti söder ut från Rirajtinop.

» 15. Nordenskiölds, Almqvists och Nordqvists utfärd, i sällskap
med Notti, att söka mammutlemningar.

» 18. Kl. 1 e. m. bröt isen upp kring Vega, som två timmar
senare, frigjord från sin isomgifning, lemnade sin vinter-

hamn och ångade i öppet vatten mot Berings sund. Der-
med var öfverviiitruujen, som varat 294 dagar, slutad.

» 20. Berings sund passerades vid middagstiden. — På aftonen
ankomst till Nunamo i S:t Lawrence bays mynning.

» 21. Lemnade Nunamo på aftonen.

> 22. Ankomst till Port Clarence vid middagstiden.
» 23—24. Nordenskiölds, Stuxbergs, Almqvists, Nordqvists och

Boves utfärd i ångslup öfver Grantley Harbour och floden

Kuirak till sjön Imauruk.
» 26. Lemnade Port Clarence kl. 3 e. m.
» 28. Passerade på morgonen Senjavin-sund och gingo till ankar

i Konyam-bay.
» 30. Lemnade Konyam-bay kl. 3 e. m.
» 31. Gingo till ankar vid S:t Lorens-öns nordvestspets.

Aug. 2. Lemnade S:t Lorens-ön kl. 3 e. m.
» 14. Gingo till ankar utanför »kolonien > på Bering-ön kl. 7 e. m.
> 19. Lemnade Bering-ön kl. 1 e. m.

Sept. 2. Gingo. till ankar på Jokohamas redd kl.
x

ji^ på aftonen.

» 25—okt. 3. Almqvists och Nordqvists utflykt till Fusijama, som
af dem bestegs.

» 2 6—okt. 6. Nordenskiölds och Hovgaards utflykt till Ikao,

Kusatzu och Asamajama, hvars topp bestegs af dem den
4 oktober.

Okt. 11. Lemnade Jokohama kl. 9 f. m.

13. Anlände till Kobe sent på aftonen. — Härifrån Norden-
skiölds och Nordqvists utflykter till Kioto och Biwa-sjön,

der draggningar anstäldes.

» 18. Lemnade Kobe kl. 7 f. m.
» 20. Landstigning vid Mozi, midt emot Simonoseki.
» 21. Anlände till Nagasaki kl. 8 på aftonen. — Härifrån Norden-

skiölds utflykt till fiskarbyn Mogi och kolgrufvan Takasima.
» 27. Lemnade Nagasaki kl. 9 f. m.

Nov. 3. Anlände till Hongkong kl. 8 på aftonen. — Härifrån ut-

flykter till Kanton.
» 9. Lemnade Hongkong kl. 9 f. m.
» 17. Anlände till Victoria Harbour på Labuan. — Härifrån

Nordenskiölds utflykt till kolgrufvorna på Labuan och Pa-

landers, Boves och Stuxbergs till mynningen af floden Ka-
lias på Borneo.

» 21. Lemnade Labuan kl. 8 f. m.
» 28. Anlände till Singapore kl. 10 f. m.

Dec. 4. Lemnade Singapore kl. 8 f. m.
» 15. Anlände till Point de Galle kl. 3 e. m. — Härifrån Nor-

denskiölds utflykt till Colombo och Ratnapoora och Alm-
qvists till Kandy och Pedrotallegalle.

» 22. Lemnade Point de Galle kl. 2 e. m.
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1880.

Jan. 7. Anlände till Aden kl. 9 f. m.
» 9. Lemnade Aden kl. 6 f. m.
» 27. Anlände till Suez kl. 3 e. ni. — Härifrån utflykter till

Kairo, Ghizeh, Sakkara och den förstenade skogen vid

Mokattam.
Febr. 3. Lemnade Suez kl. 12 middagen.

» 5. Passerade Port Said vid middagstiden.

» 14. Anlände till Neapel kl. 2 e. m.
» 29. Lemnade Neapel kl. 1

/2 12 f. m.

Mars 11. Anlände till Lissabon kl. 4 e. m.
» 15. Lemnade Lissabon kl. 2 e. m.
» 25. Anlände till Falmoutk kl.

l
/% 5 e. m.

April 5. Lemnade Falmouth kl. 5 e. m.
» 8. Anlände till Vlissingen kl. 8 f. m.

» 11. Lemnade Vlissingen kl. 7 t. 45 m. e. m.
» 16. Anlände till Köpenhamn kl. 10— 11 f. m.
» 19. Lemnade Köpenhamn kl.

1

/2 12 e. m.
» 24. Anlände till Stockholm kl. 10 på aftonen.





OM

MÖJLIGHETEN ATT IDKA SJÖFART

I DET

SIBIRISKA ISHAFVET.

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE

H. M. KONUNGEN

A.' E. NORDENSKIÖLD.





Vid besvarandet af föreliggande fråga torde det vara

lämpligast att till en början särskildt behandla de olika

sträckor, i hvilka den långa sjövägen längs Europas och

Asiens nordkust delas af Sibiriens stora, i Ishafvet mynnande
floder. Emedan dessa utgöra naturliga, farbara kanaler, genom
hvilka det inre af Asien står i förbindelse med Ishafvet, så

är förbindelsen mellan deras mynningar och verldshafven af

vida större betydelse än »nordostpassagen» i sin helhet. Sedan

Suez-kanalen öppnats, kan nämligen denna nordliga sjöväg

icke mer, äfven om spår till ishinder ej funnes, blifva af så

stor betydelse, som man fordom hade skäl att vänta. En an-

vändbar sjöförbindelse mellan Ob-Jenisejs mynningsvik och

Atlanten, samt mellan Lenas utlopp och Stilla hafvet öppnar
deremot hälften af en verldsdel för verldshandeln, möjliggör

utförseln af åkerbruks-, ladugårds- och skogsalster från omät-

liga, bördiga landsträckor och skänker dymedelst dessas in-

vånare medel att tillbyta sig de alster af Europas och Amerikas
konstflit, hvilka utgöra nödvändiga vilkor för välstånd och

trefnad äfven för den mindre bemedlade af europeisk ras.

Svårligen torde man ock på annan väg kunna i större skala

till hjertat af Sibirien införa sådana tyngre maskiner, åker-

bruksredskap, ångbåtar m. m., som i våra dagar utgöra häf-

stänger för ett lands odling.

Vägen från Nordkap till Ob-Jenisejs mynningsvik.

Rörande möjligheten af en sjöförbindelse mellan dessa

ställen har jag redan förut upprepade gånger yttrat mig med an-

ledning af Provens och Ymers färder 1875 och 1876. Sedan dess

har användbarheten af detta farvatten ytterligare bekräftats af

Wiggms' resa 1876, Dallmans, Dahls och Sclmanenbergs färder 1877

och de många sjöresorna 1878. 1 Den fördom, som så länge vari

1 Så vidt de samma äro mig bekanta. Om 1878 års resor känner jag här

(Vegas vinterqvarter i Berings sund) endast, att de fyra fartyg, med hvilkas

utrustning för färder i det Sibiriska Ishafvet jag haft att skaffa, ångbåtarne

Vega, Lena, Fraser samt segelfartyget Express, utan att möta några nämn-
värda ishinder, seglade öfver Kara-hafvet och lyckligen ankrade i Dicksons

hamn i början af sistlidne augusti månad.
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rådande i fråga om Kara-hafvet, bör derför ändtligen vara
skingrad, och man bör med så mycket större skäl kunna motse,

att en liflig sjöfart inom en snar framtid skall uppstå härstädes,

som denna väg är den enda, på hvilken en mängd billigare varor

med fördel kunna införas till Ob-Jenisejs ofantliga flodområde.

En kort framställning om de naturförhållanden, hvilka kunna
vara af vigt för sjöfarten i Kara-hafvet, äfvensom en kort an-

tydan om de åtgärder, hvilka borde vidtagas för dess betryg-

gande, torde derför här vara på sin plats.

Förmodligen betäckes Kara-hafvet om vintern med ett åt-

minstone tidtals sammanhängande istäcke. Detta sönderbrytes

tidigt på året och bortsmälter sedermera nästan fullständigt

under sommarns lopp, så att hela hafvet vid slutet af sommarn
skulle vara isfritt, ifall ej en från Ishafvet kommande nord-

ostlig ström i förening med nordliga vindar förde nya is-

massor från Polarhafvet ned längs Novaja Semljas ostkust,

I södra delen af Kara-hafvet motväges visserligen denna polar-

ström till en del af varma vestliga och sydliga strömmar,

hvilka dels förorsakas af den svaga utgrening af Golfström-

men, som genom Matotschkin-sundet tränger in i Kara-hafvet,

dels af de strömmar, som från Petschora-floden framgå genom
Kariska porten och Jugor schar mot öster, dels af de floder,

som mynna på hafvets södra kust och hvilka liksom Petschora

under senare delen af sommarn föra till hafvet ej obetydliga

vattenmassor, uppvärmda öfver vattnets fryspunkt. Men dessa

strömmar äro i alla fall så svaga och i början af sommarn så

svagt uppvärmda, att de först i förening med högsommarns
luftvärme förmå öppna en bred isfri ränna längs kusten från

Jugor schar till Hvitön. Öster om denna ö förorsaka de ofant-

liga vattenmassor, som Ob och Jenisej gjuta ut i hafvet, en

väldig ström från söder, hvilken sannolikt ganska tidigt på
året rensar hafvet från det under vintern bildade istäcket,

hvarvid detta dock till en del ersattes genom de betydliga

massor af flodis, som på denna väg nedföras till hafvet. Denna
ström fortsätter sedan, med en af jordens dagliga rörelse här-

rörande böjning mot öster, längs Tajmyrlandets vestkust till

kap Tscheljuskin, för att derifrån oförhindrad af land taga en

ännu mera ostlig riktning och sålunda bidraga till bildande

af det isfria vattnet mellan Asiens nordspets och Lena-flodens

mynning.
Mot hösten minskas isen i Kara-hafvet allt mer och mer,

så att det slutligen vid den tid, då ny is börjar bilda sig, är

helt och hållet fritt från gammal drifis, på några smärre isfält
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när, som polarströmmen fortfarande för ned i bugten mellan

Matotschkin-sundet och Barents' vinterhamn. Hela ön kan nu
kringseglas och vägen tvärsöfver hafvet mellan Matotschkin-

sundet och Jenisej är öppen.

Till och med under högsommarn bildar sig någon gång

om natten under stilla väder och klar luft en tunn isskorpa

på vattenytan. Denna isskorpa försvinner dock åter vid första

vind, och någon fara för instängning genom nybildad is före-

finnes icke före början af oktober.

I afseende på djupförhållandena i Kara-hafvet får jag hän-

visa till de kartor, som finnas offentliggjorda i Petermanns

Geographische Mittheilungen 1871 tafl. 5 & 6 och 1876 tafl. 23,

äfvensom till det af mig offentliggjorda sjökortet öfver Provens

och Ymers sjöresor. 1 Af dessa finner man, att vestra delen

af Kara-hafvet är ganska djup, medan dess östra del är så

grund, att man på många ställen redan flere minuter från land

har endast 3 till 4 famnars vatten. Lyckligtvis tyckas under-

vattensbankar icke förekomma, och hafvet är så jämngrundt,

att man trygt kan framgå långa sträckor längs kusten med
endast några få fot vatten under kölen. Endast under ogyn-

samma isförhållanden kommer det i fråga att begagna detta

grunda kustfarvatten, och då behöfver man derstädes ej befara

den ringaste sjögång. Klippgrund finnas i dessa farvatten

endast vid Novaja Semlja, Waigatsch-ön och Dicksons hamn.
Längs södra stranden af Kara-hafvet, kusten af Jalmal, Hvit-

ön och kap Matte Sale utgöres bottnen öfverallt af sand

eller lera.

Jugor schar och Kariska porten äro tidigt fria från fast

is, hvaremot lösa isstycken af hafsströmmarne länge drifvas af

och an i den temligen instängda bugten mellan sydvestra

Novaja Semlja, Waigatsch-ön och fastlandet kring Petschoras

mynning, samt i de båda sunden, isynnerhet i Kariska porten.

Fångstmännen föredraga derför oftast att segla in i Kara-

hafvet genom Jugor schar, emedan man under början af segla-

tionstiden sällan kan segla från Kariska porten rakt öfver till

Jalmal och än mindre tvärs öfver hafvet till Hvitön, utan i

alla fall nödgas taga vägen längs Waigatsch-öns ostkust till

den öppna vattenrännan i sydligaste delen af Kara-hafvet.

1 Särskildt tryckt i Stockholm under titel: Karta öfver två sjöresor till

Jenisej och åter 1875 och 1876 af A. E. Nordenskiöld. I mindre skala finnes

kortet återgifvet i Redogörelse för de svenska expeditionerna till mynningen

af Jenisej år 1876 af A. E. Nordenskiöld och Hj. Théel. (Bihang till Kongl.

Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Bd 4, N:o 11.)
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Från vester kan Matotschkin-sundet anlöpas tidigare på
våren än de båda sydligare sunden, men i mellersta delen af

Matotschkin, som är ytterst smalt, lossnar den fasta isen icke

före medlet af juli, och äfven vid denna tid är vägen vidare

tvärs öfver till Jenisej oftast spärrad af ogenomträngliga drif-

ismassor, som först mot hösten bortsmälta eller skingras. En
isfri ränna tyckes deremot tidigt bildas längs ostkusten af

Novaja Semlja söder ut till Waigatsch-ön och fasta landet.

Min af ett härligt väder gynnade resa i denna kanal med
Ymer den 5 och 6 augusti 1876 är en bland de angenämaste
färder jag haft i Ishafvet.

Enligt fångstmännens utsago bildar sig stundom i juli

månad till följd af olika strömsättningar en rening i isen norr

om Matotschkin-sundet tvärs öfver hela Kara-hafvet. Om hösten

möter man föga is mellan Matotschkin och Jenisej.

A ömse sidor om Kariska porten sägas flere goda ankar-

platser förekomma. Deras läge och beskaffenhet känner jag

dock icke. I Jugor schar ankra fartygen vid samojedbyn Cha-

barova, belägen strax söder om det vestra inloppet till sundet.

Matotschkin-sundets bästa hamnar träffas i Bjeluscha- och

Gubin-bay, tvänne midt emot hvarandra belägna vikar nära

östra mynningen. Äfven vid vestra inloppet kunna fartyg

ankra, nämligen ett stycke från mynningen vid sundets norra

strand. Matotschkin-sundet är smalt och djupt samt omgifvet

af höga berg. Endast vid mynningen af floderna Schumilicha

och Tschirakina finnas sandgrund temligen långt från stranden.

Många klippgrund finnas vid vestra inloppet. Dessa äro ut-

satta på kartorna, hvilka hufvudsakligast grunda sig på Pach-

tussows mätningar 1834—35 och äro ganska goda, dock med
det undantag, att de breda elfmynningarne vid Schumilicha

och Tschirakina icke äro hafsvikar, såsom på kartorna antydes,

utan sandgrund, hvilka vid lågt vatten till stor del ligga torra.

Kariska porten skall vara förorenad af klippgrund. I Jugor

schar skjuta några sandgrund temligen långt ut, hvilka dock

med kännedom om farvattnet eller med nödig försigtighet böra

kunna undvikas. Samtliga de ankarplatser, jag här omnämnt,
besväras af isstycken, hvilka drifvas af och an af den med
tidvattnet vexlande strömmen. Tidvattnet är föga betydligt,

men åstadkommer häftiga strömmar i dessa smala kanaler

mellan tvänne stora haf.

Öfverallt, der man ankrar, lemna snöbäckarne om som-

marn riklig tillgång på ypperligt färskvatten. De utsina dock

om hösten, med undantag af elfven vid Chabarova. Ännu
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bättre tillfälle till vattenhämtning lemna de sötvattensamlingar,

som om sommarn bilda sig på grundisar och större drifis-

stycken. På många ställen är för öfrigt Kara-hafvets vatten

på ytan så föga salt, att det omedelbart kan användas åt-

minstone till matlagning.

De förhållanden, jag i det föregående anfört, betinga de
regler, som böra följas vid sjöfärder mellan Ob eller Jenisej

och Atlantiska verldshafvet:

l:o. Seglationstiden börjar i slutet af juli och fortgår till

slutet af september;

2:o. Anda till slutet af augusti böra fartygen segla in i

Kara-hafvet och utgå ifrån detsamma genom Jugor schar eller

Kariska porten. Senare på året är den raka vägen genom
Matotschkin-sundet att föredraga;

3:o. Vägen tages isynnerhet under början af seglations-

tiden längs Kara-hafvets sydkust • till kap Vengan eller i nöd-
fall kap Bjeluschi och derifrån vidare längs vestkusten af

Jalmal mot norden. När Malygin-sundet blifvit fullständigt

kartlagdt och uppmätt, torde vägen genom detsamma vara att

föredraga framför den längre omvägen kring Hvitön, men tills

vidare bör helst den senare vägen väljas;

4: o. Några hastiga förändringar i hafsdjupet äro icke

kända, och med nödig försigtighet kan derför ett fartyg framgå
äfven på ganska grundt vatten nära land. Dock bör man
undvika att allt för mycket närma sig till Hvitön s vest- och

nordkust, emedan hafvet här är ännu grundare än i andra
delar af Kara-hafvet och en svår sjö här lätt uppstår för nord-

liga vindar;

5:o. För de fartyg, hvilka af en eller annan anledning

löpt in i Kara-hafvet genom Matotschkin-sundet, men, såsom
under början af seglationstiden antagligt är, icke kunnat
segla rakt öfver hafvet till Jenisej, är det rådligast att fort-

1 Mången torde visserligen befara, att en seglats i en endast några

tiotal kilometer bred kustränna- är förenad med allt för stora svårigheter.

Men erfarenheten har visat, att detta ingalunda är förhållandet, utan att

tvärtom färden längs kusten, till följd af den lugna väderlek, som om som-

marn vanligen råder i detta haf, och hafvets jämngrunda beskaffenhet, som

mldger ett fartyg att i nödfall söka skydd bakom någon större grundis, icke

är förenad med någon fara. Tvärtom får man här vanligen göra bekantskap

med den högnordiska naturen från dess mest angenäma sida, och äfven en

ringa ångkraft är här tillräcklig att föra fartyget hastigt fram öfver den

nästan ständigt spegelklara hafsytan. En större svårighet medföra de svåra

dimmor, hvilka ofta råda härstädes, och som isynnerhet blifva oangenäma dä

det gäller att från öster angöra de smala Jueor- och Matotschkin-sunden.

10



146 NORDENSKIÖLD, MÖJLIGH. AF SJÖFART I &IS. ISHAFVET.

sätta färden söder ut i den öppna vattenrännan längs Novaja

Semljas ostkust till höjden af Jugor schar för att först i Kara-

hafvets södra del segla öfver detsamma;

6:0. Vägen norr om Novaja Semlja är visserligen ofta,

kanske de flesta år, öppen på senhösten. Den bör dock und-

vikas, emedan fartygen, om de inneslutas i den här kring-

drifvande grofva packisen, lätt kunna drabbas af den berömda

österrikiska expeditionens öden;

7:o. Stiltje är under juli och augusti månader ofta rådande

i Kara-hafvet, till följd hvaraf de fartyg, som användas här-

städes, antingen böra vara ångbåtar eller segelfartyg försedda

med hjelpmaskin, eller ock bör segelfartyget åtföljas af en

mindre ångbåt, som,, när så erfordras, kan lemna detsamma

bogseringshjelp. Om hösten kunna fartygen påräkna god vind

för återfärden till Europa.

Hvad de åtgärder beträffar, som böra vidtagas för betryg-

gande af sjöfarten i dessa farvatten, synas mig följande vara

de vigtigaste:

Sjömätningar. Visserligen äro Matotschkin schar, Kariska

porten och Jugor schar på ett mycket förtjenstfullt sätt kart-

lagda af ryska sjö- och landtmätare. Önskligt vore dock, att

noggranna sjökort blefve upprättade öfver dessa vigtiga sund.

Ännu angelägnare är det, att ett sjökort upprättas öfver Ma-

lygin-sundet mellan Hvitön och Jalmal. För att få någon

säker kunskap om sundets beskaffenhet ditsände jag visserligen

1878 löjtnant Hovgaard med ångbåten Lena, med rättighet att

uppehålla sig derstädes 3(3 timmar. Ständigt disig luft hindrade

dock såväl ortbestämning som kartläggning, så att hans arbete

måste inskränkas till lödningar i sundet. Dessa äro så till

vida af vigt, som de visa, att äfven djupgående fartyg här

kunna finna en god ankarsättning, och att sundet, när det

blifvit fullständigt kartlagdt, sannolikt är fullt användbart

för sjöfart.

Sjömärken. Matotschkin-sundet är svårt att anlöpa från

östra sidan, emedan alla de många fjordmynningarne i denna

trakt begränsas af bergshöjder, som äro så lika kustbergfn

vid sundets mynning, att äfven den, som förut besökt stället

och sökt taga märke på inloppet, har svårt att känna igen

detsamma. Härtill kommer, att väderleken på detta ställe vid

den tid, då det ifrågakommer att från öster angöra sundet,

oftast är mulen, så att en noggrann bestämning af fartygets
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läge genom mätning af solhöjder icke kan verkställas, och att

de fjordar, som kunna gifva anledning till misstag, mynna så
nära sjelfva sundet, att vanlig bestickräkning icke lemnar fullt

tillförlitlig ledning. Ifall i en framtid en lifligare sjöfart upp-
står härstädes, bör derför ett lätt igenkänligt sjömärke upp-
föras på någon af de omgifvande höjderna. Likaledes torde
det vara önskligt, att sjömärken uppföras vid vestra inloppet

till Matotschkin, på ömse sidor om Jugor schar, vid Malygin-
sundet och Dicksons hamn. Vid Matotschkin, Jugor schar och
Dicksons hamn finnes riklig tillgång på sten, så att upp-
förandet af dessa märken knappast erfordrar någon nämnvärd
kostnad. Vid Malygin-sundet deremot har man svårt att få

rätt på en sten så stor som en hasselnöt.

Bäddningsstationer. Jag tror visserligen ej, att faran vid
en sjöfärd i dessa farvatten är större än i vanliga haf, men en
olyckshändelse kan i alla fall inträffa. I så fall äro de förlista

för det närvarande helt och hållet hänvisade till egna till-

gångar under en öfvervintring i ett hårdt klimat. En svårighet

för enskilde redare att åtaga sig frakter till och från dessa
trakter mot antagliga pris ligger derför i nödvändigheten att

förse fartyget med lifsmedel och annan utrustning för en mycket
längre tid, än som eljest skulle erfordras. Denna olägenhet
kan afhjelpas genom att på lämpliga ställen upprätta rädd-

ningsstationer, från hvilka manskapet i händelse af förlis kan
erhålla kläder och lifsmedel under vintern. Att underhålla
väktare vid dessa ställen är ej nödigt, enär någon åverkan
knappast är att befara och vore lätt att upptäcka och beifra.

Ersättning af en förlust, som med anledning häraf någon gång
kunde ifrågakomma, vore för öfrigt hundrafaldt billigare än
underhållande af ständigt på stället bosatt manskap.

Följande ställen synas mig lämpligast belägna för dylika

räddningsstationer: Chabarova vid Jugor schar, Rossmyslows
udde vid Matotschkin, samt något lätt tillgängligt ställe vid

Malygin-sundet och Dicksons hamn.
Stapelplats. Det är sjelfklart, att det, till följd af den korta

tid, som sjöfarten här är öppen, endast undantagsvis kan ifråga-

komma, att samma fartyg, som fört varorna öfver hafvet, äfven

föra dem uppför floden. Då således omlastning är nödvändig,

är det riktigast, att läget för stapelplatsen väljes så fördelaktigt

som möjligt för de fartyg, som hafva att färdas den svåraste

vägen och hafva den kortaste seglationstiden. Stapelplatsen

för Jenisej bör derför läggas vid det ställe nära flodens utlopp,

som jag benämnt Dicksons hamn. Äfven till stapelplats för
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varor till och från Ob lämpar sig denna ypperliga hamn syn-

nerligen väl, isynnerhet om det, såsom sannolikt är, skulle

visa sig, att Malygin-sundet icke lemnar tillräckligt skydd för

ostliga och vestliga vindar, och att dess långgrunda sandstränder

ej medgifva uppförande af så djupt liggande lastbryggor, att

fartygen kunna lägga till vid sjelfva bryggans sida och sålunda

utan tillhjelp af pråmar ut- och inlasta sina varor. Dessutom

är Dicksons hamn den bästa hamn jag känner på Sibiriens

nordkust. Under mitt korta uppehåll derstädes sistlidne sommar
blef den så omsorgsfullt, som den korta tiden medgaf, kartlagd

och uppmätt af den skicklige premierlöjtnanten vid italienska

marinen G. Bove, hvilken deltagit i Vegas ishafsfärd. En af-

ritning i förminskad skala af hans karta medföljer här och

torde vara tillräckligt upplysande för att ej behöfva någon

vidare förklaring. Jag vill här blott påpeka, att hamnen är

lätt och säkert tillgänglig från nere håll, att den är rymlig

och fullkomligt skyddad, att ankarbottnen (fin sandblandad

lera) är utmärkt, att stränderna flerestädes äro tillräckligt

djupa för anläggande af lastbryggor, der fartygen kunna lasta

vid sjelfva bryggan, att de omgifvande klippöarne lemna till-

räckligt sten för uppförande af bryggor och bygnader, att man
här har god tillgång på färskvatten, o. s. v.

Vid de försök, som hittills anstalts att införa varor till

eller utföra sådana från Jenisej, har upplagsplatsen valts längre

söder ut mellan simovierna Mesenkin och Jakovieva, belägna

på flodens östra strand, den förra vid 71° 28', den senare vid

71° 3' nordl. bredd. Dessa ställen äro dock föga lämpliga här-

till, dels emedan fartygen här icke ligga skyddade för den

ganska svåra sjögång, som lätt uppstår i den på detta ställe

till en sjö utvidgade floden, dels emedan den höga tundra-

afsatsen föga lämpar sig till lastplats. Lastbi^ggorna skulle

man dessutom här till följd af det grunda farvattnet närmast

stranden nödgas föra så långt ut i floden, att det blefve svårt,

om icke omöjligt, att skydda dem för flodisens förstörande in-

verkan under islossningen om våren.

Varutransport på floderna. Mycken kostnad och svårighet

för inledande af en sjöförbindelse mellan Sibiriens stora floder

och Europa torde uppstå i den obenägenhet flodfararne hysa

att med sina endast för den egentliga floden afsedda ångbåtar

och pråmar våga sig ut i Obs och Jenisej s mynningsvikar.

Med de sibiriska flodfartygens nuvarande bygnad är detta ej

heller rådligt. De vore vid den ringaste storm fullkomligt

redlösa. Denna svårighet afhjelpes dock lätt derigenom, att
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pråmarne (läckas och förses med nödtorftig segelrigg och ordent-

liga ankaren. Ifall en verklig sjöfart här skall anordnas, be-

höfves dessutom ovilkorlig tillgång till goda, af jern bygda
bogserbåtar med stark ångkraft, men så grundgående, att de

äfven kunna tjenstgöra högre upp på floden. De för ett annat
ändamål bygda flodbåtar, som jag såg på Jenisej 1875, äro

härtill alldeles oanvändbara.

Af hvad jag ofvanför anfört framgår det, att årlig sjöför-

bindelse för varutransport enligt min åsigt ganska väl kan
upprättas mellan Europa och Ob-Jenisej, men det visar sig

tillika, att, innan densamma kan komma till stånd på ett för

handelsmannen betryggande sätt, betydliga kostnader måste

nedläggas på sjömätningar, uppförande af bryggor, varuhus,

sjömärken, räddningsupplag m. m. Dessa kostnader äro dock

försvinnande små, när man betänker, att det här gäller att

skaffa sjöförbindelse till hela det område, som upptages af

Ob-Jenisej s floddalar, att billiga kanalanläggningar ytterligare

kunna utsträcka detta område till Lenas floddal, mellersta

Asien och norra Kina, och att kostnaderna äfven rundligt till-

tagna icke blifva större än kostnaden för en småstadsjernväg

eller föga betydlig hamnanläggning i Östersjön.

Vägen mellan Jenisej och Lena.

För bedömandet af farvattnet längs denna kust har man
tillgång till följande iakttagelser:

l:o. Upprepade resor af Minin, Prontschischeff och Laptjew

1735—1741. Dessa lyckades som bekant icke att med sina för

isfart odugliga fartyg tillryggalägga hela kuststräckan mellan

dessa båda floder. Men af deras misslyckade försök får man
af skäl, som jag i en föregående uppsats framhållit, ingalunda

sluta till omöjligheten att med nutidens hjelpmedel tillrygga-

lägga denna väg. De ofullständiga berättelser, som finnas of-

fentliggjorda hos Muller och Wrangel 1 om deras färder, tyckas

tvärtom, behörigen belysta genom den erfarenhet, som vunnits

1 P. C. Milller, Voyages et découvertes faites par les Russes le long

<les cötes de la Mer Glaciale etc., Amsterdam 1766, I, p. 189. — F. v. Wrangel,

Heise längs der Nordkiiste von Sibirien und auf dem Eismeere 1820—1824,

bearbeitet von G. Engelhardt, Berlin 1839 (Bildar 83:dje bandet af »Magazin

von merkwurdigen neuen Reisebesebreibungen»), I, p. 46.
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under Vegas sjöresa, visa, att åtminstone kuststräckan mellan

Jenisej och Tajmyr samt mellan kap Tscheljuskin och Lena

årligen blir fullt tillgänglig för verkligt sjögående fartyg.

2:o. MiddendorfFs l iakttagelse, att hafvet utanför Tajmyr

den 25 augusti 1843 var isfritt.

3:o. Jakuten Fomins uppgift, att om sommarn isen med
frånlandvind aflägsnar sig så långt från stranden, att dess kant

endast kan ses från bergshöjderna vid kusten.

4:o. Norska fångstmäns erfarenhet, att man om hösten

ofta kan segla från Novaja Semljas nordspets långt öster ut,

utan att se till någon is. 2

5:o. De upplysningar, som denna sommars färd med Vega

lemnat, enligt hvilka inga af is föranledda hinder under medlet

af augusti månad 1878 förefunnos för en kustseglats mellan

Jenisej och Lena.

I många hänseenden äger en synnerligen anmärkningsvärd

öfverensstämmelse rum mellan Grönlands-hafvet 3 och norra

delen af Kara-hafvet. 4 Båda hafven öfvergå utan någon land-

begränsning i det egentliga polarhafvet och äro åt ömse sidor

begränsade af kuststräckor, som framlöpa i riktning af nord

eller nordost till syd eller sydvest. I båda hafven framgå

tvänne vattenrika strömmar mellan de omgifvande landen.

Den ena af dessa för polarhafvets kalla vatten mot sydvest

och bringar väldiga ismassor med sig, hvilka pressas mot
Grönlands och Novaja Semljas östra kuster. Den andra går

från SV till NO och åstadkommer en vidsträckt isfri ränna

längs vestkusten af såväl Spetsbergen som Tajmyr-halfön.

Men medan den kalla strömmen i Kara-hafvet är försvinnande

liten i jämförelse med den ofantliga kalla strömmen i Grön-

lands-hafvet, är deremot den obet}rdliga del af Golfströmmen,

som framgår längs Spetsbergens vestkust, knappast så vatten-

rik, som den från Ob-Jenisej härrörande vattenströmmen i

östra delen af Kara-hafvet.

' Middendorff, Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens,

Bd IV: 1 sid. 21 & 508.
2 Redan 1664 seglade den holländske hvalfångaren Wilhelm de Vlamingh

i ett fullkomligt öppet haf rundt om Novaja Semljas nordspets, från Bai*entz'

vinterhamn mot OSO till 74° n. br. Beklagligen anger Witsen, hos hvilken en

berättelse om hans resa först anföres efter meddelande af Vlamingh sjelf,

icke närmare årstiden då den företogs. (Jämför Nicolaes Witsen, Noort

ooster gedeelte van Asia en Europa. Tvveede druck, Amsterdam MDCCV.
Nieuwe uitgaaf MDCCXXXV. T. II, p. 902.)

3 Härmed menar jag hafvet mellan Spetsbergen och Grönland.
4 Hafvet mellan Tajmyr-halfön och Novaja Semlja.
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Under sådana förhållanden måste det för den nu förelig-

gande frågan vara af afgörande vigt att veta, att fångst- och

fiskarfartyg, utan tillhjelp af ånga, hvarje år tidigt på som-

marn i öppet vatten kringsegla Spetsbergens nordvestra udde.

Först 30 till 40 minuter längre mot norr möta de vid denna

årstid ogenomträngliga drifismassor. Spetsbergens nordvestra

udde ligger vid 79° 52', således 21/*
3 närmare polen än kaj)

Tscheljuskin.

Utan att ytterligare behöfva upprepa de betraktelser öfver

kustströmmarnes riktning, som jag framlagt i arbetsplanen för

innevarande års sjöfärd, och som den under sommarns lopp

vunna erfarenheten till fullo bekräftat, tror jag mig derför

kunna förklara, att en sjöförbindelse mellan Jenisej och Lena

icke bör möta några större svårigheter än de bräckliga norska

fiskarfartygens färder till Spetsbergens nordkust. 1

Af hvad jag här anfört må man dock icke draga den slut-

satsen, att enligt min åsigt en dylik sjöförbindelse genast

skulle kunna bringas till stånd.

Innan det kan komma i fråga att med fördel använda den

ifrågavarande vägen, bör kuststräckan mellan Lena och Jenisej

omsorgsfullt kartläggas. För geografiskt ändamål är visserligen

Sibiriens nordkust på ett förtjenstfullt sätt kartlagd af ryska

forskare och landtmätare, hvilka allt sedan förra århundradet

upprepade gånger berest dessa trakter. Deras kartor äro dock

långt ifrån tillfyllestgörande för sjöfararen. Isynnerhet är detta

fallet med den här ifrågavarande sträckan, som blifvit upp-

mätt före medlet af förra århundradet, utan tillhjelp af några

longitudsbestämningar. Från Jenisej till Tajmyr går vägen

emellan en mängd ej kartlagda tätt till hvarandra liggande

små klippöar, hvilka, då de blifvit till sitt läge fullt bestämda,

böra blifva af stort gagn för fartyg i trångmål, men som innan

dess lätt kunna föranleda olyckshändelser. Dessa öar bildas

vid Jenisej af plutoniska, längre norr ut af granitartade berg-

arter. De öar, som tillhöra samma grupp, hafva sålunda

samma bergsbygnad och erhålla derigenom en förvillande

likhet med hvarandra. Önskligt vore derför, att man här,

såsom ryska fångstmän förut gjort på Novaja Semlja, på lämp-

1 Ett betydande torskfiske från vanliga, ofta på klink bygda fiskarfartyg

bedrifves sedan några år vid Spetsbergens kuster. Dessa fiskarfärder böra

ej förvexlas med fångstfärderna. Fiskarn söker någon isfri, .
fiskrik fjord,

fångstmannen måste för fångstens skull tränga in bland drifisen; ju djerfvare

han härvid är, dess större blir ofta hans jagtbyte. Alla fångstfärder äro

derför förenade med särskilda faror, som icke möta fartyg, hvilka blott hafva

till uppgift att segla fram i farvattnet.
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liga ställen uppreste lätt igenkänliga sjömärken af sten och

drifved. Framför allt böra tydliga sjömärken uppresas vid

Oloneks och Lenas mynningsarmar och ett ordentligt sjökort

upprättas öfver det utanför dessa flodmynningar liggande

hafvet. Här träffas nämligen liksom vid andra flodmynningar

sandgrund på betydligt afstånd från land, men vid hela Si-

biriens nordkust är hafvet för öfrigt så jämngrundt, att man
trygt kan framsegla i det öppna farvattnet längs stranden.

En ypperlig hamn finnes på södra kusten af Tajmyr-ön vid

vestra inloppet till Tajmyr-sundet. Inloppet till hamnen tyckes

vara rent, men deremot är sjelfva sundet, enligt lödningar af

löjtnant Palander, så besväradt af stengrund och våldsamma

strömmar, att det knappast är rådligt att segla genom det-

samma, åtminstone ej innan det blifvit fullständigt uppmätt,

samt tidvattensiakttagelser blifvit verkstälda för bedömande af

strömmarnes vexlande riktning. Ankarplatser med lämpligt

djup och god ankarbotten, men öppna för hafsvindar finnas på

norra sidan af kap Tscheljuskin och sannolikt flerestädes

längs kusten. Öfverallt har man om sommarn tillgång till

godt färskvatten.

Vi sågo flere hvalrosshj ordar mellan kap Tscheljuskin och

Chatanga, och draggningarne lemnade en riklig skörd af smärre

hafsdjur, ett tecken att de större finna tillräcklig föda i detta

haf. Sannolikt böra derför fångstmännen derstädes kunna på-

räkna fångst, och framför allt torde fisket här blifva mycket

gifvande. I det hänseendet bör sjöfarten i denna del af det

Sibiriska Ishafvet en gång, då fisket i Sibiriens stora floder

minskats, kunna påräkna en verklig framtid.

Vägen från Lenas utlopp till Berings sund.

Såsom bekant fram seglade Simoen Deschnew, Gerasim An-

kudinow och Fedot Alexeew 1648 efter hvad det tyckes i ett

isfritt haf denna väg från Kolyma till Stilla hafvet, och att

döma af den utaf Petersburger-akademien 1758 utgifna karta

öfver Sibirien, som finnes återgifven i den franska bearbet-

ningen af Mullers bekanta arbete, skulle denna väg under

1600-talet ofta varit begagnad till kustfart. På denna karta

finnes nämligen vägen mellan Lenas utlopp och Olutorowskoi

nos på Kamtschatkas vestkust utprickad med påskrift Roitte

par anciennement fort fréqaentée, Voyage faite par mer en 1648 par

trois vaisseaux Russiens dont un est parvenu jusqu'å la Kamtschatka.
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AtVen på den af Peter I tillfångatagna och till Sibirien sända

svenske officeren Strahlenbergs berömda karta öfver norra

Asien finnes en dylik sjöväg angifven med ordalagen Ha
Rntheni ab initio per Moles glaciales qure Jiante Borea ad Littora

Hanteque Austro versus Mare iterum pulsantur, magno Labore et

Vitce Discrimine transvecti sunt ad Regionem Kamtszatkam. (Jämför

kartan till Ph. J. v. Strahlenberg, »Das Nord- und Ostliche

Theil von Europa und Asia» etc, Stockholm 1730.) Ordalagen

angifva riktigare isförhållandet i detta haf än de flesta senare

uppsatser om nordostpassagen, men man bör härvid erinra sig,

att de sjöfärder, som för tvänne århundraden tillbaka voro

förenade med »magno labore et vitse discrimine», kunna nu,

tack vare ångans hjelp och segelkonstens utveckling, ofta före-

tagas utan spår till fara. I alla fall känner man icke med
säkerhet, att Deschnews färd blifvit upprepad under den långa

tiden mellan hans resa 1648 och Vegas 1878. Men i stället

hafva ryska forskningsresor många gånger företagits i större

båtar till sjös längs delar af denna kuststräcka, och med stora

sjögående fartyg hafva kapten Cook 1778, commodore Rodgers

1855, hvalfångarkaptenen Long 1867 m. fl. hvalfångare från

Berings sund framträngt mot vester ända till Tschaun-bays

longitud. Vigtiga upplysningar hafva vidare erhållits genom
Hedenströms, Wrangels, Anjous, Maidels m. fl. resor och genom
infödda sibirier, som en längre eller kortare tid uppehållit sig

vid kusten eller på de utanför liggande öarne. Härtill kommer
Vegas sjöresa 1878.

Af de ryska sjöresorna äro kanske Schalaurows de märk-

ligaste, och de hafva ofta anförts såsom bevis derpå, att hafvet

här är nästan ständigt spärradt af is. Men granskar man med
ledning af den erfarenhet vi nu vunnit de berättelser om hans

resor, som finnas hos Coxe l och Wrangel, 2 så finner man, att

de motgångar, som Schalaurow rönt, ingalunda berott på ogyn-

samma isförhållanden, utan derpå att hans små i jämförelse

med nutidens fordringar högst ofullständigt riggade och natur-

ligtvis icke med ångkraft försedda fartyg endast kunnat fram-

segla under förlig eller nära förlig vind och på ställen, der

några betydligare krokar för undvikande af isblock icke be-

höfde ifrågakomma. Under den stiltje, som om sommarn så

ofta är förherskande ibland drifis längs Sibiriens nordkust,

1 Account of the Russian discoveries between Asia and America. London,

4:o, MDCCLXXX, p. 323.

2 Reise längs der Nordkiiste von Sibirien etc, bearb. von EngcViardt,

Berlin 1839, I, p. 73.
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kunde han tränga fram endast ytterligt långsamt, och han

kunde derför icke med behörig kraft begagna sig af den tid,

som i dessa haf är mest gynsam för ett nutida sjögående ång-

fartyg. Detsamma torde kunna sägas om Lassinius' och Laptjews

färder (1735—41). Särskildt vill jag fästa uppmärksamheten der-

vid, att berättelsen, det »vägen spärrats af ett obrutet, oöfver-

skådligt isfält», helt säkert oftast berott på en optisk villa, i

det att äfven glest spridda drifisst}'cken på ett ringa afstånd

förtona sig till ett sammanhängande isfält.

Hedenströms, Wrangels och Anjous resor med slädar på

isen under vintern, engelsmännens öfvervintringar norr om
Berings sund, Vegas öfvervintring vid mynningen af Kol-

jutschin-bay samt infödingarnes berättelser bevisa, att hafvet

härstädes på ett längre afstånd från kusten endast blir mycket

ofullständigt isbelagdt. Längs kusten bildas deremot under

vintern ett mäktigt istäcke, som dock, enligt hvad vi 1878—7i)

upprepade gånger erfarit, ej allenast vid sydliga vindar drifves

från kusten, utan äfven vid plötsliga förändringar i vindens

riktning eller luftens värmegrad sönderspränger i smärre styc-

ken. Dessa sammanfrysa i början åter hastigt, men naturligt-

vis ej mer vid den årstid, då lufttemperaturen blir öfver 0°.

Utan att smälta förvandlas det sammanhängande isfältet på

detta sätt till en tät drifis, hvilken sedan under inverkan af

sommarvärmen och vågsvallet stundligen minskas och af vindar

och hafsströmmar förflyttas af och an till dess ny is ånyo

bildas. Äfven grundisar sönd&rspringa under köldens inverkan på
ett förvånande sätt, hvilket deremot icke är fallet med de verkliga

isbergen. Denna olikhet beror derpå, att isbergen bildats i bräer

på land, då deremot äfven de större isblocken i det Sibiriska

Ishafvet bildats i hafvet. De förra innehålla luftblåsor, hvilka

äro föga känsliga för köldens inverkan, de senare deremot

smärre hålrum med ofruset saltvatten. Vid mycket sträng

köld fryser detta, vidgar sig och sönderspränger sitt hölje.

A
T
erkliga isberg träffas ej vid Sibiriens nordkust. Lika litet

här som längs kusten mellan Jenisej och Lena finnes derför

någon fara, att framfarden skulle hindras af obrutna, med
kusten sammanhängande isfält eller af ett mångårigt grundis-

stängsel. Berättelsen om de ständiga eller mångåriga isbryg-

gorna vid kap Tscheljuskin, Svjatoi nos o. s. v. måste förvisas

till sagans område.

I ett hänseende äger en stor olikhet rum i afseende å det

sibiriska kusthafvets beskaffenhet vester och öster om kap

Baranow. Medan på den vestra sidan en mängd stora floder
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— Ob, Jenisej, Pjasina, Tajmyr, Chatanga, Anabar, Olonek,

Lena, Jana, Indigirka, Alasej och Kolyma — mynna ut i Is-

hafvet och under sommarn åstadkomma jämförelsevis varma
vattenströmmar längs kusten, faller deremot på den östra sidan

ingen stor flod ut i hafvet. Några betydande, för bildande af

ett isfritt haf gynsamma kustströmmar förekomma derför icke

här, såsom fallet är längs hela kusten från Hvita hafvet till

Kolyma.
Deremot. angifva många kartor öfver verldshafvens ström-

mar, att en långt söder ifrån kommande varm ström skulle gå

upp genom Berings sund och derifrån vidare längs kusten af

Asien mot nordvest. En från söder kommande ström aflänkas

dock till följd af jordens rörelse kring sin axel i polartrak-

terna mot öster, och antagandet, att en del af Kurosivo-ström-

men skulle norr om Berings sund taga en riktning mot nord-

vest, strider derför mot mekanikens lagar. Uppgiften måste

bero på ett misstag. Detta bestyrkes ytterligare af vår egen

erfarenhet under nu pågående sjöfärd och af de upplysningar,

baron von Maidel 1 insamlat från infödingarne mellan kap
Jakan och Berings sund. Enligt dessa äro kustströmmar icke

märkbara 15 verst vester om kap Jakan, men vexlande ström-

mar råda vid Irkajpi och Koljutschin. På sistnämnda ställe

äro de ganska svaga. Vid Berings sund går strömmen om
sommarn mot norr och tyckes om vintern vexla med vind

och tidvatten. Under Vegas sommarseglats voro strömmar
från vester helt och hållet förherskande ända till kap Sche-

lagskoj. Öster om denna udde mötte vi vexlande, oftast svaga

strömmar, af en förherskande riktning från ost. Vid sjelfva

vinterhamnen röntes äfven på flere minuters afstånd från

stranden knappast spår till ström.

Hafsströmmarne i det haf eller den stora hafsvik, som
bildas af Wrangels land, Asiens nordöstra och Amerikas nord-

vestra kust, äro sannolikt snarlika strömmarne i Grönlands-

och Kara-hafven. På alla dessa ställen går en sydlig varm
ström fram längs med det östra landets kust; i det haf, livarom

här är fråga, från Berings sund till kap Barrow. Helt säkert

motväges i hafvet norr om Berings sund denna sydliga ström,

liksom i Grönlands- och Kara-hafven, af en kall vattenström,

som framgår ett stycke vester om kap Barrow först mot söder,

sedan mot sydvest. Denna kalla ström för betydliga, långt

1 Isvestia Sibirskavo Atdiäla Imper. Russk. Geografitcheskavo Obsch-

tschestva (Meddelanden af Kejs. Ryska Geograf. Sällskapets Sibiriska afdeln.)

T. II. N:o 1, 2 (1871), p. 60.
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norr ut bildade ismassor med sig till Wrangels lands ostkust

och gör denna svårtillgänglig. I granskapet af 70:de bredd-

graden hindras den af land att löpa längre mot sydvest. Tro-

ligen återkastas den nu i nordvestlig riktning och går genom
Longs sund förbi sydvestra udden af Wrangels land, kanske

under de af Sibiriens stora floder åstadkomna varma, föga

salta och således lätta ostliga strömmarne ånyo in i polar-

bassinen.

Det är klart, att denna ström måste hafva ett föga gynsamt
inflytande på isens beskaffenhet mellan kap Schelagskoj och

Berings sund. Andra omständigheter verka dock att minska
isens mängd och att under sommarn längs kusten åstadkomma
en öppen ränna, som kanske hvarje år är segelbar, åtminstone

för icke djupgående fartyg.

Denna kust är nämligen belägen så långt mot söder, att

den under vintern vid kusten nybildade isen om sommarn till

största delen bortsmälter, så att på sensommarn nästan endast

de stora isklippor återstå, som bildats genom isens hopskruf-

ning under vintern eller neddrifvit från nordligare kallare

trakter. Vanligen ligger denna grofva is så djupt, att den

strandar redan på o till 5 famnars vatten, och då hafvet här

öfverallt, utom vid några utspringande berguddar, grundar upp
mycket jämnt mot stranden, blir på detta sätt en ganska bred

isfri ränna qvar närmast kusten. I detta farvatten kan ett

fartyg, som ej ligger mer än 12 fot djupt, trygt framsegla.

Skulle omständigheterna så erfordra, finner man lätt en god

ankar- eller förtöjningsplats bakom någon större grundis. På
den närbelägna stranden finnes alltid tillgång på färskvatten

och oftast tillräckligt bränsle, åtminstone för fartygets upp-

värmning och för matlagning.

Enligt upplysningar från infödingar blir för öfrigt hafvet

från Berings sund till ett godt stycke vester om Koljutschin-

bay isfritt redan ganska tidigt på sommarn. Ett stycke utan-

för kusten träffar man nästan ständigt öppet vatten, och isen

vid kusten drifves till och med vintertiden ofta bort af syd-

liga vindar.

Af hvad ofvanför framhållits synes det, att man om ej

hvarje år, så dock de flesta år bör kunna med ett ångfartyg af

högst 12 till 14 fots djupgående framtränga från Berings sund

till Lena-flodens utlopp eller från det sistnämnda stället till

Berings sund.
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Nordostpassagen i sin helhet.

Detta nedskrifves om bord på Vega under dess öfver-

vintring i norra delen af Berings sund. 1

Vega lemnade Norge den25juli 1878.

> låg för ankar vid Chabarova i Jugor schar » 30 juli— 1 aug.

» » » i Dicksons hamn » 6—10 aug.

» » » » vid sydkusten af Tajmyr-ön » 15—18 aug.

» » » » » kap Tscheljuskin » 19—20 aug.

» » » » » Preobrascheni-ön i Cha-

tanga-bay » 25 aug.

» seglade kring Svjatoi nos » 31 aug.

» » » kap Baranow » 4 sept.

» , låg för ankar vid Irkajpi » 12—18 sept.

» » förtöjd vid ett isstycke vester om
kap Wankarema » 20—23 sept.

» seglade öfver Koljutschin-bay .;; » 27 sept.

» infrös mellan Koljutschin-bay och kap

Sertze Kamen » 28 sept.

Det ställe, der Vega infrös den 28 september, besökes ofta

af fartyg från Stilla Oceanen. Enligt upplysningar, som jag

erhållit från Navy Department i Washington och från det

amerikanska Alaska-kompaniet, har barkfartyget »Navy» år

1869 dröjt vid Koljutschin-ön (belägen vester om vår vinter-

station) ända till den 12 oktober, ett annat fartyg har tvänne

särskilda gånger lemnat Berings sund den 22 oktober. Alla

sakkunnige öfverensstämma deri, att seglingstiden i detta haf

slutar först med september månads utgång. Det visar sig

häraf, att vår instängning varit beroende af ett tillfälligt miss-

öde, hvilket lätt kunnat undvikas. Det skulle ej hafva drabbat

oss, ifall några verkliga sjökort funnits öfver hafvet mellan

Jenisej och Berings sund, eller om uppgiften för Vegas sjöfärd

endast varit att visa, att ett fartyg verkligen kunde på några

få veckor längs Asiens nordkust segla från Atlantiska till

Stilla hafvet.

Vi infröso på endast 120' afstånd från det trängsta stället

af Berings sund. Vid infrysningen den 28 september om mor-
gonen fans öppet vatten några få mil öster om oss ; den 27 om
aftonen hade nyfrusen is ännu ej sammanbundit drifisfälten

1 Under antagande, att Berings sund i norr begränsas af den linie, som
dragés mellan Koljutschin-ön och kap Lisbourn, samt i söder af linien mellan
kap Tschukotskoi och kap Tolstoi.
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och gjort dem oframkommeliga. Några få timmars färd med
full maskin hade varit tillräcklig att tillryggalägga denna väg.

En återblick på föregående sommars färd visar, att många
gånger denna tid kunnat besparas. Emedan hösten är den

rätta tiden för seglats i polarhafven, hade jag för afresan från

Norge faststält en årstid, vid hvilken mången söker att åter-

vända från de högnordiska hafven, men opåräknadt ogynsam
väderlek fördröjdes afresan ytterligare en hel vecka, en ej obe-

tydlig del af den efter slutet af juli i Ishafvet återstående

seglingstiden. Nära en vecka förlorades i Jugor schar och

Dicksons hamn genom väntan på tenderfartyget Lena och

kolning från det segelfartyg, som medförde bränsle för ång-

båtarne. Flere dagars tidsförlust uppkom i följd af den ofull-

ständiga kartläggningen af hafvet mellan Dicksons hamn och

kap Tscheljuskin. Asiens nordspets kunde ej öfvergifvas .utan

landstigning och ortbestämning, hvilket erfordrade nära ett

dygn. Flere dagar användes ytterligare till lödningar och

draggningar, på försöket att från kap Tscheljuskin segla rakt

till de Nysibiriska öarne, och på undersökningen af farvattnet

mellan dessa. Ytterligare förlorades sex dagar vid Irkajpi i

fåfäng väntan på gynsamma isförhållanden. Ja, ännu under

färden Öster om Irkajpi hade vid ett par tillfällen ett par dygn

kunnat besparas. Det är således tydligt, att det 1878 ganska

väl skulle hafva varit möjligt att i början eller, ifall kap

Tscheljuskin ej kunnat kringseglas före den 19 augusti, åt-

minstone i medlet af september vara vid Berings sund. Att

så ej skett beror på den sena afresan från Norge, på nödvän-

digheten att fara varligt fram i ett okändt farvatten och på
omöjligheten för en till vetenskapliga undersökningar utrustad

expedition att öfverfara ett alldeles okändt haf, utan att lemna

de forskare som medfölja tillfälle till undersökning af dess

beskaffenhet, dess djur- och växtlif. Det kan dessutom ganska

väl hända, att fortsatta undersökningar komma att visa, att

den rätta seglingstiden i det Sibiriska Ishafvet infaller tidigare

än i andra högnordiska haf.- Ifall nämligen den ihållande,

nästan monsunartade nordliga vind vi här iakttagit under

september, oktober, november och december månader icke utgör

något undantag, utan en regel, betingad af det sibiriska fast-

landets starka afkylning under hösten och vintern, så mot-

svaras den nordliga vinden under dessa månader helt säkert

af förherskande sydliga vindar under våren och sommarn,

hvilka drifva isen från kusten och kanske tidigare, än jag på
grund af erfarenheten från Spetsbergen och Novaja Semlja
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trott, öppna kustfarvattnet vid Sibiriens nordkust. Emedan
man i alla fall icke före medlet af juli kan påräkna öppet

vatten i Kara-hafvet, skulle det i så fall vara lättare att från

Berings sund ånga norra vägen till Atlantiska hafvet än tvärt-

om, i det man kanske redan i juni kunde från Berings sund

anträda färden längs Sibiriens nordkust mot vester.

Det säkra är, att om ock vår kännedom om hafvet längs

betydliga delar af Asiens nordkust ännu är ganska ofullständig,

så har det dock ingalunda gjort sig förtjent af det dåliga rykte,

som man hittills hyst om detsamma på grund af misslyckade

sjöresor under nära tre och ett hälft århundraden. 1

Kan den resa, Vega nu fulländat, upprepas hvarje år?

För det närvarande är det omöjligt att besvara denna fråga

med ett obetingadt ja eller ett obetingadt nej. Det förra svaret

skulle lätt framkalla många förtidiga och obetänksamma försök,

det senare skulle kanske en gång komma att lika fullständigt

jäfvas af erfarenheten, som de bekanta slutorden i berättelsen

om den första jordomseglingen. Men väl tror jag, att vår färd

ofta kan och ofta kommer att upprepas med framgång.

Hvad jag här anfört torde kunna sammanfattas i följande:

l:o. Att sjövägen från Atlantiska hafvet till Stilla hafvet

längs Sibiriens nordkust ofta bör kunna tillryggaläggas på
några få veckor af ett dertill lämpligt ångfartyg, bemannadt
med erfarna sjömän, men att denna väg i sin helhet, så vidt

1 Äfven expeditionen med Vega hade innan afresan från hemlandet att

kämpa med svårigheter just med anledning deraf, att många voro öfver-

t virade om resplanens outförharhet. De delade härvid en gammal fördom.

I »A chronological History of Voyages into the Arctic Regions, under-

taken (,'hiefly for the purpose of Discovering a North-East, North-West, or

Polar Passage between the Atlantic and Pacific» by John Barrow, London
1818, säger t. ex. den lärde författaren, sid. 370—371: »Of the three directions

in which a passage has been sought for, from the Atlantic to the Pacific,

that by the north-east holds out the least encouraging hope; indeed the va-

rious unsuccessful attempts by the English and the Dutch on the one side,

and by the Russians on the other, go far to prove the utter impracticability

of a navigable passage round the northern extremity of Asia.»

Payer säger (i bref till A. Petermann, dat. London den 5 nov. 1874,

Geogr. Mittheil. 1874, p. 452, spalt 2, rad. 4—8), att det gifves: »Kein offenes

und kein völlig geschlossenes Polarmeer, sondern eine gewisse jährlich wech-

selnde Chance fur die Schiffahrt, welche Cbance ich mir jedoch niemals so

gross denke, um den Pol öder die Nordost-Durchfahrt zu absolviren.» — Den
lärde och outtröttlige uppmanaren till sjöfärder i de högnordiska hafven, dr

A. Petermann, har ock sjelf på det ifrigaste förfäktat helt andra åsigter

rörande isförhållandena och möjligheten af sjöfart i det Sibiriska Ishafvet.
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förhållandena i det Sibiriska Ishafvet för det närvarande äro

bekanta, svårligen torde blifva af någon verklig betydelse för

handeln.

2:o. Att man redan nu kan påstå, att ingen svårighet

möter för användande af sjöförbindelse mellan Ob-Jenisej och

Europa till handelsväg.

0:0. Att enligt all sannolikhet äfven sjövägen mellan Je-

nisej och Lena och mellan Lena och Europa är användbar som
handelsväg; dock torde fram- och återresan mellan Lena och

Europa icke kunna ske på samma sommar.

4:o. Att fortsatta undersökningar äro af nöden för att

afgöra, om en för handel afsedd sjöförbindelse mellan Lenas

mynning och Stilla hafvet är möjlig eller ej. Den erfarenhet,

vi redan nu vunnit, visar, att man i alla händelser på denna
väg kan från Stilla hafvet till Lenas flodområde införa ång-

båtar, t}Tngre redskap och andra varor, som ej lämpligen kunna
forslas på slädar eller hjuldon.

Mången torde visserligen tycka, att de åsigter jag här ut-

talat äro väl löftesrika. Den erfarenhet, vi för det närvarande

äga om de mellan Jenisej och Berings sund belägna delarne

af Ishafvet, är i sjelfva verket så ringa, att den lemnar ett

vidsträckt spelrum för olika uppfattningar, och klart är, att

frågan endast genom ytterligare rön kan till fullo afgöras. För
att visa, huru oberättigadt ett obetingadt förnekande är, må
det blott tillåtas mig att ännu en gång erinra derom att »Danska

Grönländska handelns» fartyg under deras segling till Grönlands

isfylcla vestkust äro mindre utsatta för förlis och haveri än

sjöfararne på Kinesiska sjön, och att norska fiskarskutor år-

ligen vid Spetsbergens vest- och nordkust segla bortom den

breddgrad, som med möda nåddes af Propps
1

och Tschitscha-

goffs med alla Englands och Rysslands tillgångar utrustade

fartyg. Det är allt inom möjlighetens område, att ett likartadt

förhållande en gång kommer att äga rum i afseende å seglatsen

vid Asiens nordkust. Men härtill måste man ej allenast känna,

att svårigheter och hinder finnas, man måste äfven taga reda

på, hurudana dessa svårigheter och hinder äro, hvar de möta.

hvar de upphöra och huru de kunna undvikas.

Vegas vinterstaden, lat. 67° T n., long. 173° '24' v. Gr., den 6 april 1 87'.».

--§3—
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1. Expeditionens utrustning.

Svenska ishafsexpeditionen af år 1878 hade till uppgift

att längs ryska rikets nordkust söka nå Berings sund, att, om
detta lyckades, återvända hem rundt om Asien genom Suez-

kanalen, samt att, så vidt omständigheterna medgåfve, der-

under göra vetenskapliga iakttagelser och samlingar. Härför

inköptes ångfartyget Vega, bygdt 1872—1873 i Bremerhafen

för fångstfart på Jan Mayen. Fartyget är fullständigt riggadt

till barkskepp samt äger en ångmaskin af 60 hästkrafter och

en drägtighet af 199 registertons. Däckets längd är 140 fot,

dess bredd 25 fot, djupet i rummet är 16 fot. Sidorna äro

särdeles fasta och tjocka och bestå af fyra lager af tillsammas

23 v.tums tjocklek:

ishuden eller yttre bordläggning ... 3 v.t.

bordläggning (af ek) 4 »

spanten (af ek) 12 *

garneringen (af ek) 4 »

När Vega nyinreddes för färden blefvo dess sidor med
tanke på möjligen inträffande öfvervintring ännu ytterligare

förstärkta. Väggar och tak i hytter och trossbotten blefvo

klädda med tjäradt papp och derinnanför en ny vägg lagd af

1 d.t. tjocka bräder, men ej omedelbart på pappet, utan skildt

från detta genom 1 d.t, tjockt lager af luft.

Längst förut ligger trossbottnen — manskapets sofrum
och köket. Dess utrymme är så tilltaget, att svensk lag tillåter

inhysande clerstädes af 32 man. Längden är 25 fot, bredden
19 fot och kubikinnehållet 2,800 kft. Väggfasta kojer för be-

sättningen finnas utefter sidorna, 8 på hvarje sida i två rader

öfver hvarandra. I hvarje koj är skeppssidan klädd af en

stoppad madrass. Trossbottnen får sitt ljus genom nedgången
och genom några patentglas i taket samt frisk luft hufvud-

sakligen genom dörren utåt.

Från trossbottnen inkommer man akteröfver i tvänne

hytter, som tillsammans upptaga hela fartygets bredd. Den
ena, utan annan förbindelse, var under första månaderna bo-

stad åt två af vetenskapsmännen, men inreddes senare till

penteri. Den andra var bostad för två af underofficerarne.

Den var delad i två afdelningar, en sofhytt med en rymd af
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180 kft och ett matrum som rymde 330 kft. Denna hytt ledde

äfven ut till mellandäck, ett rum som var 42 fot långt och 23

fot bredt. Det tjenade under vintern till arbetsrum och uppe-

hållsort för manskapet och stod genom stor- och förluckan

i samband med däck.

Akterut är gunrummet beläget. Detta är 19 fot långt och

9 fot bredt med en rymd af 1,040 kft samt är försedt med
tvänne skylight, genom hvilka ljus och frisk luft kunna rik-

ligen erhållas. På sidorna om detta vårt gemensamma rum
lågo 6 hytter, hvaruti bodde 7 officerare. Hytterna rymde: en

300, en 270, tvänne 257 samt tvänne 240 kft. Dessa få alla

sitt dagsljus genom patentglas i däcket samt sin luft hufvud-

sakligen från gunrummet. I fartygets sidor finnas inga fönster

upptagna. För att skydda kojerna från den yttre kalla väggen

äro dessa utåt begränsade af en särskild madrassklädd vägg,

skild från fartygets sida genom ett 4—5 tum bredt rum. För

om gunrummet och gräns.ande till samt delvis beläget ofvanpå

maskinrummet låg en hytt med särskild utgång, som rymde

310 kft. Den erhöll luft och värme från maskinen och ljus

genom däcket, Ursprungligen inredd till penteri, blef denna

hytt vid öfvervintringens början bostad åt två af vetenskaps-

männen.
Expeditionen utrustades för tvänne år. Provianten in-

köptes från flere håll, konserverna hufvudsakligen från I. B.

Beauvais & komp. i Köpenhamn, blott ett mindre parti för

gunrummets räkning från Z. Wikström i Stockholm. Spisord-

ningen uppgjordes i öfverensstämmelse med den, som skulle

gälla under senaste öfvervintring på Spetsbergen 1872—73.

Dock blefvo några förändringar eller rättare sagdt tillägg

gjorda till denna:

lördagarne har kött utspisats, på hvilket ej soppa blifvit

kokt;

till salta köttet utspisades alltid antingen maccaroni eller

bruna bönor eller gröna ärter;

till preserverade köttet gafs alltid lök;

10 kt, korngryn till gröt gafs dagligen;

50 gm ost gafs alla söndagar;

ransonen af kaffe och chokolad höjdes till 42 gm och af

limejuice till 26 cm.

Kapten Palander hade vid beställningen i Köpenhamn
särskildt anhållit att få det preserverade köttet i kärl skildt

från soppan samt att få det saltade köttet och fläsket betyd-

list lösare saltadt än brukligt är för kronans fartyg. Utom
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de artiklar, som innehållas i spisorclningen, fans om bord på
Vega att tillgå: ett större förråd af hvitkål, kokt och förvarad

i succulent tillstånd ; 3 tunnor färsk potatis af 1877 års skörd

;

pemmikan både engelsk och svensk, medtagen för möjligen

inträffande siädvandringar; bajerskt öl m. m.; samt särskildt

för sjukvården condensed milk, gurkor och pickles, pepparrot,

60 kannor tranbärssaft, 35 kannor hjortrongröt, rom, vin m. m.

För öfvervintring och slädfärder funnos en mängd extra be-

klädnadsartiklar, yllelif, yllekalsonger, helsingörsmössor, ba-

schliker af ryska arméns modell, yllestrumpor och yllevantar,

skinnvantar, segelduksstöflar, bussaronger, peskar, bellingar,

skallar, snöglasögon.

Expeditionen var ur kongl. flottans förråd rikligen utru-

stad med kirurgiska instrument och sjukvårdsförnödenheter.

Medicinen hade jag till betydlig del anskaffat under form af

gelatinor. En stor del af förrådet af kinin, morfin, jern, atro-

pin m. fl. läkemedel ägde denna lätt dispenserade och flytt-

bara form.

Manskapet blef till större delen af fartygsbefälhafvaren

utvaldt bland dem af kongl. flottans folk, som frivilligt anmält

sig till deltagande i expeditionen. Tre underofficerare och 14

man blefvo af mig i Karlskrona mönstrade och förklarade

friska. Dessutom påmönstrades en man från Gotland och tre

norska fångstmän från Tromsö. Antalet af medföljande offi-

cerare med vetenskapsmännen och läkaren uppgick till 9.

Summa 30 personer. Aldersförhållandena voro följande:

13 personer mellan 21—30 år,

12 » » 31—40 »

3 » » 41—50 »

2 » » 51—60 »

2. Resan från Sverige till vinterqvarteret.

Vega lemnade Karlskrona den 22 juni 1878. Efter några

dagars uppehåll i Köpenhamn för proviantering fortsattes resan

till Göteborg, der läkaren och vetenskapsmännen stego om bord.

Den 4 juli lemnade vi fäderneslandet, och efter ett kort uppe-

håll i Tromsö, der professor Nordenskiöld mötte oss, och der

de tre fångstmännen togos om bord, fortsattes färden norr ut

den 21 juli i sällskap med den för hr Sibiriakoffs räkning i

Motala nybygda ångbåten Lena. Utan längre uppehåll seglade

vi till Chabarova, der två andra svenska fartyg, Express och
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Fraser, väntade oss för att medfölja till Jenisej. I Jugor

schar fans ingen is, och i Kara-hafvet sågs blott obetydligt.

Den 7 augusti anlände Vega till Dicksons hamn vid Jenisej

s

mynning. Der skildes vi från Express och Fraser, hvilka

gingo uppför floden för att lossa sina laster. Den 10 augusti

lemnades denna hamn och stvrdes mot fullkomligt okända
farvatten. Utan större svårigheter passerades kap Tscheljuskin

den 20 och fortsattes i ostlig riktning. Den 27 voro vi utan-

för Lenas mynning och skildes från ångfartyget af samma
namn. Vega fortsatte sin kurs i början ganska snabbt, den

31 dublerades Svjatoi nos, den 4 september passerades Koly-

mas mynning, den 6 kap Schelagskoi, der vi första gången,

sedan vi lemnat Chabarova, på sibiriska kusten funno en be-

folkning; den 12 voro vi vid Nordkap. Nu började det förut

lätt genomseglade hafvet erbjuda allt större svårigheter. Isen

lemnade af öppet vatten blott en smal ränna närmast land,

ofta grund samt svår att följa i den ständigt återkommande
täta dimman. Vintern hade ock börjat visa sig. Här och der

sågo vi landet snötäckt, och stundom frös det kring fartyget

nattetid. Nätterna hade ock blifvit allt längre.

Vårt framåtskridande blef derför allt långsammare och

oupphörligen afbrutet. Vi hade dock ännu godt hopp att snart

nå det ej mera särdeles aflägsna Berings sund. Först den 23

passerades Wankarema, och den 27 foro vi öfver Koljutschin-

viken. Strax öster om denna funno vi farleden något grund,

och innan Vega funnit en väg i den här tätt hopade isen,

kom vintern den 28 september och sammanband med ny is

den gamla drifisen och gjorde allt framåtskridande omöjligt,

En tid väntade vi, att sydlig vind skulle befria oss och tillåta

oss att passera de återstående 20 svenska milen till Berings

sund. Förgäfves, vi voro instängda i isen utan skydd af

hamn, ungefär en engelsk mil från en flack, låg sandstrand

och midtför en obetydlig tschuktsch-by vid namn Pitlekaj, lat.

67° 7' nord, long. 173° 24' v. Gr. Det blef nödvändigt att be-

reda sig på en öfvervintring.

Väderleken hade under hela färden hit varit särdeles an-

genäm, temperaturen särdeles jämn, blåst och nederbörd obe-

tydliga. Spisordningen följdes nästan utan afbrott allt sedan

vi lemnat Europa. Blott vid Dicksons hamn hade vi tillfälle

att utspisa färskt kött af ren och björn. 01 gafs hvarannan
middag till slutet af september. Limejuice började gifvas den

11 augusti. Helsotillståndet var tillfredsställande. För sjuk-

lighetsstatistiken för dessa tre månader får jag hänvisa till
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.sjukförslaget. De flesta fallen voro lindriga och lätta att

behandla.

En viss uppmärksamhet förtjenar det samtidiga uppträdan-

det af en del af dessa sjukdomsfall. Genast vi lemnade Göte-

borg visade sig 3 fall af ögoninflammation; samtidigt dermed
kommo också på samma gång 4 fall af fulslag. I början af

augusti månad uppträdde äfvenledes ungefär samtidigt 4 ganska

svåra fall af bölder. Första bölden visade sig oftast på hand-

leden, troligen närmast genom skafning af kläderna. Vid sidan

-af denna kommo flere, den ena efter den andra, och i 2 fall

komplicerades de med körtelsvullnader. I ett af fallen ut-

vecklade sig i slutet af augusti ros, och flere fall togo snart

samma vändning. Stillhet och lokalbehandling -inverkade här

blott långsamt. Bättre tyckte jag mig finna verkan af all-

männa medel, multebär, tonica o. d. jämte dietförändring.

Denna samtidighet i uppträdandet af såväl ögoninflammationer

som fulslag och bölder häntyder med bestämdhet på en ge-

mensam orsak. Något olämpligt i lefnadssätt eller diet -före-

låg utan tvifvel vid deras framträdande, men att med visshet

påvisa grunden kan jag ej åtaga mig.

Blott en nämnvärd olyckshändelse inträffade. När Vega
i isen utanför kap Onman backade, blef en man kastad af

ratten med hufvudet förut ned i däcket på andra sidan af

fartyget. Han vårdades härför i 2 månader och blef fullt åter-

stäld. Jag har stal t diagnosen till : commotio cerebri et rae-

-dulke spinalis + hremorrh. medullte spinalis + vulnera con-

tusa capitis + contusio antecruris. Slutligen vill jag fram-

hålla, att snufvor och smärre bröstkatarrer under augusti

•och september månader ej voro så sällsynta.

3. Öfvervintringen.

Blott få förberedelser behöfde ytterligare göras för öfver-

vintringen, utrustningen i hemmet var gjord i tanke på en

sådan. Redan under senare seglationstiden hade en kamin
blifvit insatt i gunrummet. Ännu en blef stäld på mellandäck

och en i sjelfva väggen mellan de båda hytterna förut. Kami-
nerna voro alla af gjutjern, förfärdigade på Göteborgs meka-

niska verkstad, hufvudsakligen efter Gurneys patent. För
anordnande af en nedgång till mellandäck uppsattes en kapp

på förluckan, och i storluckan anbragtes fönster, för att detta

manskapets arbets- och samlingsrum äfven skulle komma i
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åtnjutande af dagsljus. Ett tält spändes öfver nästan hela

fartyget, från fören och till halfdäck, och snö påfördes på
däcket till ett par tums höjd.

Frisk luft erhölls lätt för gunrummet och dess hytter

genom skylighten och för trossbottnen med hytter hufvud-

sakligen från dörren utåt, men dessutom derigenom att under

manskapets bortavaro förbindelser öppnades genom under-

officerarnes hytt till mellandäck. Oaktadt kokinrättningens

närvaro höll sig luften på trossbottnen ganska ren och sund,

visserligen full af ånga och vattengas, men aldrig tryckande,

instängd eller illaluktande. Som medföljande temperaturupp-

gifter visa, var temperaturen på såväl trossbottnen som mellan-

däck under hela vintern särdeles jämn och lemnade intet öfrigt

att önska. Visserligen var det omöjligt att under kalla dagar

hindra kojernas utsida att belägga sig med ett tjockt lager af

is, men madrassen härstädes skyddade för obehagliga följder

af denna ojämna värmefördelning. De kallaste dagarne sattes

på trossbottnen rundt omkring uppgången till däck en pres-

senning, som hindrade den kalla luften att direkt beröra

kojerna.

Durken kändes aldrig särdeles kall, en följd af under-

rummets temperatur, hvilken åter hölls jämn af det omgif-

vande vattnet. Värre var att undvika det starka fuktandet.

Särdeles de kalla dagarne kondenserades ymnigt med vatten

på de utkylda väggarne, det nedrann på durken och i kojerna

och nedblötte allt. En del af detta vatten frös till is; under

december och januari fans i de flesta kojer ett istäcke på hela

yttersidan, hvilket vid omslag i väder förvandlades till vatten.

Längre fram på våren kunde ingen is bildas derstädes, men i

dess ställe voro vi särdeles besvärade af mögel. I afseende

på fukt voro trossbottnens kojer bättre lottade än gunrummets

hytter. Denna benägenhet till fukt tvang till oupphörligt

torkande af våra kojkläder och madrasser, men medförde inga

menligare följder. Den ena hytten förut, som ej ägde annan

förbindelse än med trossbottnen, visade sig snart nästan omöj-

lig att bebo. Luften var alltid instängd och fukten omöjlig

att motarbeta. Derför blef den omgjord till penteri.

Väderleken har hela vintern varit särdeles enformig; be-

ständig, ofta stark nordanvind har herskat under hela vårt

vistande vid Pitlekaj. Kölden har ej varit så särdeles stark

i jämförelse med hvad andra upptäcktsresande i nordliga

trakter fått uthärda; få andra torde deremot haft en så envis

blåst att utstå. Mest obehaglig föreföll den under oktober och
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november månader, innan vi ännu vant oss dervid och lärt

oss att kläda oss efter förhållandena på platsen. 20 eng. mils

vind vid — 30° C. har varit en vanlig sak. Först vid omkring
— 40° C. lade sig vinden. Den lägsta iakttagna temperatur

under vår öfvervintring var den 25 januari, då den nedgick

till — 45,7° C.

Hvarje månad uppvisade åtminstone ett omslag i vädret.

Från — 30° C. eller lägre kunde temperaturen på ett par

dygn stiga, till 0°. Detta föranleddes alltid af en plötsligt in-

trädande sydlig eller ostlig blåst, men efter ett par dagar åter-

fingo vi alltid vår jämna, kalla nordanblåst och vår stränga

vinter. Sjukdomsfall i samband med dessa oerhördt tvära

väderskiften iakttog jag ej. Våren kom sent, maj hade ännu

en medeltemperatur af — 7° C. och juni af — 0,6° C; äfven

denna var ruskig, blåst och snöstorm förekommo oupphör-

ligen ännu i slutet af juni. Medeltemperaturen för år vid

Pitlekaj är ungefär — 11° C. Nederbörden har nästan ute-

slutande kommit med sydlig och ostlig vind och varit obetyd-

lig under vintern, något större på våren. För öfrigt hänvisas

till medföljande tabell öfver temperatur och vindstyrka.

På en så sydlig latitud som 67° kunde expeditionen ej

träffas af det för andra upptäcktsresande så besvärliga mörkret.

Solen var aldrig någon dag fullkomligt borta, och ännu

mörkaste tiden af året hade vi 4 timmars dagsljus. Lifvet om
bord blef derför ej så enformigt och instängdt som eljest brukar

vara förhållandet. Manskapet hade hela vintern igenom arbete

ute i det fria och gjorde stundom temligen långa utflykter.

På grund af sitt fåtal tror jag, att de hade med fartygets vård,

med ishuset, snöskottning, vedhämtning, biträde vid veten-

skapliga iakttagelser och samlingar mera att beställa, än de

beqvämligen kunde medhinna.

Under vintern pågingo oafbrutet magnetiska och meteoro-

logiska observationer. Observatoriet, det s. k. ishuset, låg i

land och sysselsatte hvar och en af de 11 observatörerna för 6

timmar. Då detta arbete således återkom hvar 3:dje dag, bidrog

det ej obetydligt till erhållande af frisk luft, rörelse och om-

vexling. Vi hafva, framför så många andra arktiker, haft för-

månen af att hela vintern stå i förbindelse med menniskor.

Visserligen äro tschuktscherna mindre civiliserade och tala ett

fullkomligt okändt språk, men deras närvaro gaf dock öfver-

vintringen ett lif och en omvexling, hvars värde ej bör under-

skattas. Ingen större slädtur företogs.

På utfärder i omgifningen och under arbete i det fria
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•brukade vi samma slags ytterplagg som vi använda under vintern

i Sverige. Peskar och andra skinnvaror behöfde ytterst sällan

begagnas, de användes nästan uteslutande vid de få utfärder,

då natten tillbragtes ute i det fria. Hufvudsaken var att vara

väl klädd med hänsyn till underkläder. På hufvudet buro vi

vanligen en helsingörsmössa, som neddrogs öfver öronen och

pannan. Ansigtet skyddades antingen af en baschlik, eller

helt enkelt af en smalt hopviken halsduk, som täckte näsa och

kinder och knöts i nacken, men lemnade ögon, mun och haka

bara. Att medelst respirator eller duk hindra inandningen af

den yttre kalla luften funno vi aldrig nödvändigt. Vantar

användes dubbla, ett par vanligen af ull som instuckos i ett

par större af skinn. Bussaronger, d. ä. tunna linneöfverdrag

utanpå rocken för att afhålla snön, användes ganska mycket,

men voro ingalunda nödvändiga. Som fotbeklädnad användes

med förkärlek segelduksstöflarne; var foten väl omlindad med
en ylleduk och stöflarne bonade med hö, kunde man uppe-

hålla sig lång tid i den strängaste köld utan fara att frysa

om fötterna.

Samtidigt med vårt stillaliggande började bröd bakas om
bord. Jäsningen verkstäldes enligt samma enkla och utmärkta

metod som under föregående svenska öfvervintring, medelst

•surdeg beredd af potatis och bajerskt öl, försatt med mjöl.

Vårt färska bröd var utan tvifvel vår största läckerhet om
hord. Under loppet af vintern var expeditionen sällan i till-

fälle att erhålla färskt kött. Jagten var ingen, och tschuk-

tscherna kunde ej förmås att sälja renar. Blott 7 gånger under

vårt vistande vid Pitlekaj utspisades åt manskapet färskt fläsk

eller renkött. Fisk var lättare att anskaffa, utspisades några

-gånger under vintern, samt efter den 10 mars hvarje fredag

IV2 <tb utom spisordningen. På våren blef det godt om sjö-

fogel i vår omgifning, men vi kommo ej öfver sådan i tillräck-

lig mängd för allmän utspisning.

Limejuiceransonen har utdelats för hela veckan på en

gång, och det har stått hvar man fritt att förtära den huru

han behagat. Den har alltså blifvit efter behag utspädd med
vatten och druckits efter smak. De allra flesta om bord an-

sågo den som en verklig läckerhet. Utom detta antiscorbuti-

-cum utdelades från den 7 februari dagligen 2 kt. tranbärssaft

samt efter midten af april 1 kt. dagligen. Afven denna har

förtärts af alla med begärlighet. Från midten af februari ut-

spisades hvarje tisdag och fredag multebärsgröt, Gifven i

portion af 5 kt, tillsammans med tya kt, rom och något socker
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utgjorde den en särdeles omtyckt rätt. Förrådet tillät ej då

utspisande af detta värdefulla antiscorbuticum längre än några

veckor, det öfriga spardes till fram på våren, för att användas

i händelse af uppkommande sjukdomsfall. Då sådana ej in-

funno sig, utspisades äfven detta öfver lag. Sammanräknad t

fick hvarje man 15—20 portioner. Från april månads början

gafs till hvarje portion konserveradt kött 10 ort pickles. 01

utdelades blott vid högtidliga tillfällen, då äfven färsk potatis,

rökt skinka m. m. bestods. Spritvaror gåfvos dagligen efter

matordningen, men äfven ej sällan i extra portioner; gunrums-

medlemmarne hade fri tillgång till spritvaror. Till dricks-

vatten hafva vi under hela vintern användt smält is. Dertill

valdes äldre isblock, som småningom förlorat ända till sista

spåret af sin salthalt och gåfvo ett utmärkt dricksvatten.

Ständig uppmärksamhet har egnats manskapets allmänna

yttre utseende, och om någon börjat se blek eller dålig ut,

har jag med passande medel sökt återställa hans allmänna

tillstånd. Från midten af januari har jag dessutom på kapten

Palanders anhållan hvarje månad gjort formlig besigtning af

manskapet. Såsom nedanstående sjukförslag visar, har sjuk-

ligheten under vintern varit särdeles obetydlig.

Bronkiter och laryngiter hafva förekommit, ehuru spar-

samt och lätt behandlade. Anmärkningsvärdt är att upp-

hostningen i alla fallen nästan helt och hållet uteblef. Dessa

katarrer uppträdde mest under de blåsiga novemberdagarne
hos mindre noggrant klädda personer. En person fick genom
ifrigt talande vid en temperatur af— 15° till — 20° C. en häftig

laryngit, så att han ej kunde frambringa ett ljud. Efter tvänne

dagar var han dock fullkomligt återstäld, utan att hafva varit

det ringaste besvärad af hosta eller slemafsöndring. Ett fall

af pleurit uppträdde hos en af expeditionens äldsta medlemmar,
hvilken många år lidit af bronchitis chronica; ett annat fall

härledde sig från en refbensfraktur.

Kylskador äro ej upptagna i sjukförslaget på grund deraf,

att intet svårare sådant fall inträffade. Smärre på näsa, kinder

och handleder voro ganska vanliga, i novemher och i mars
sågos åter några fall. Omsorgsfullt användande af baschliker

och skinnvantar gjorde dem eljest sällsynta. Reumatiska
smärtor hafva då och då anmälts, men inga svåra. Upprepadt
återkommande hordeoli hafva besvärat några af gunrums-
personalen. Ett fall af furunculi inträffade åter i december
månad och öfvergick såsom de förut omnämnda till erysipelas.

Ett fall af tertiär syfilis, som }'ttrade sig med gummata i tibias
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periost och deröfver sig utbredande ulcera, var särdeles be-

svärligt att behandla, Allmänna medel och upphjelpandet af

den nedsatta konstitutionen ledde dock till fullständig läkning.

Snöblindhet i utveckladt stadium har ej visat sig hos

någon af expeditionens medlemmar. Redan i slutet af februari

utdelades blå snöglasögon, och i mars var deras användande

obligatoriskt. Tvänne temligen lindriga fall af konjunktivit

med häftiga smärtor inträffade under mars månad, båda hos

maskinarbetare en dag då dessa utbytte sitt vanliga arbete

under däck mot uppehåll i friska luften och dagsljuset. Möj-

ligen förelåg här börjande snöblindhet. Likaså fingo två af

våra jägare i maj efter en utflykt häftiga, men snart öfver-

gående ögonsmärtor jämte en ringa konjunktivit.

Kronisk magkatarr och obstruktion hafva besvärat ett

par personer; dock voro dessa sådana, som äfven under van-

liga sjöresor pläga lida af dessa sjukdomar. Dyspepsi och

bristande matlust har ej varit någon så särdeles allmän före-

teelse, om vi ock alla förtärde en mindre mängd föda än hvad

vi skulle gjort vid en mera omvexlande och retande mathåll-

ning. Särskildt förlorade vi snart smaken för det konserverade

köttet. För några var det nästan onjutbart, men för de flesta

gingo portionerna temligen bra åt. Det salta köttet deremot

har i de flestas smak varit mera njutbart och förtärts med
begärlighet.

Det ständiga arbetet ute i friska luften och det ej felande

dagsljuset tillät icke denna blekhet att utvecklas, som är så

vanlig vid en öfvervintring vid högre breddgrader. Stark blek-

het tydande på rubbadt allmänt tillstånd har visat sig hos en

magkatarrpatient och hos stewarten, hvilkens trägna arbete

inom fartyget och oregelbundna måltider enligt mångas er-

farenhet disponerar för sjuklighet, Anbefald rörelse och ord-

nade måltider förebygde möjligtvis här utvecklandet af en

verklig sjukdom. En höggradigare anemi har ej förekommit,

Skörbjugg har under denna expedition ej visat sig.

Orsakerna till detta särdeles lyckliga förhållande torde jag

få egna särskild uppmärksamhet. I främsta rummet måste

detta tillskrifvas vår utmärkt omsorgsfulla utrustning. Allt

som kunnat anskaffas för mathållningen och för sjukvårdens

bestridande fans i riklig mängd och var af bästa sort. Jag

tror till och med, att under expeditionens första tid, innan

ännu folket börjat lida af enformigheten i matväg, de flesta

aldrig förut lefvat så högt och ätit mat af så utmärkt be-

skaffenhet som om bord på Vega, och jag är ej obenägen att
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anse detta rent af som en orsak till de så ofta under hösten

uppträdande elakartade furunklerna. Senare på våren, då

aptiten för den erbjudna maten betydligt aftagit, voro vi i

tillfälle att egga matsmältningsorganen och skaffa omvexling

på flere sätt; fisk uppköptes, förnödenheter medtagna för hän-

delse af sjukdomsfall, hjortron, pickles, tranbärssaft m. ra. ut-

spisades öfver lag. Dessutom bodde vi varmt och godt och

hade alla fullt upp att göra.

Med föregående svenska expedition, som öfvervintrade på
Spetsbergen 1872—73, kan denna ej jämföras. Der lefde man på
en starkt förknappad ranson och under flere ytterst svåra för-

hållanden. Men helsotillståndet om bord på Vega har varit

ojämförligt bättre än under de allra flesta föregående arktiska

öfvervintringar. Frånsedt vår med utmärkt omsorg och efter

rik erfarenhet gjorda proviantering och vårt välinredda fartyg

hafva vi framför de flesta föregångarne haft ej obetydliga för-

delar. Manskapet på Vega bestod af utvaldt friskt folk, och

de flesta voro särdeles unga. Vi hafva varit befriade från det

nedtryckande inflytande, som det arktiska mörkret medför, och

hafva hela vintern haft fullt upp med arbete. Vi hafva ej

varit underkastade det förderfliga inflytande, som starka an-

strängningar under slädfärder på våren, förenade med um-
bäranden, medföra efter längre tids sysslolöshet under vintern.

Vi hafva ej behöft med oro se framtiden mot, samt hafva stått

i oaf bruten förbindelse med menniskor och med fäderneslan-

det. Besättningen var äfven så fåtalig, att det var oss möjligt

att ständigt hafva ett öga på hvar man, och misstänktes någon
för börjande sjukdom, visade det sig ej svårt att med till buds

stående medel upphjelpa hans konstitution.

Bland expeditionens erfarenhetsrön angående vår utrust-

ning anhåller jag att få meddela följande såsom varande af

intresse för helso- och sjukvård. Det konserverade köttet så-

som en af de allra vigtigaste proviantartiklar för en färd till

trakter, der ej färskt kött kan erhållas, fordrar särskild upp-

märksamhet. Enligt allas erfarenhet förlorar man efter några

veckors förtärande af sådant kött all smak derför. Detta är

ej heller underligt, då frågan gäller ett grundligt urkokt och

ånyo kokt kött. Expeditionen hade erhållit sitt förråd i burkar,

skildt från den derpå kokade soppan. Köttet blef likväl inom
kort nästan smaklöst. Lördagarne utspisades boeuf ä la mode,

men äfven detta kött, på hvilket ingen soppa var kokt, före-

föll knapt bättre än det utkokta. Wikströms finare preser-

verade kött, särskildt hans bifTstekar och pannbiff, var i början
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af resan vida öfverlägset det Beauvais'ska, men äfven dessa

förlorade snart sin smak. Jag har förestält mig, att kött för

en färd sådan som denna ej får kokas ur för att gifva en god
soppa, utan bör beredas genom en så hastig uppkokning eller

stekning som möjligt är utan att köttet förlorar i förmåga att

hålla sig. Äfven borde omvexling beredas af olika slag af

kött, framför allt fårkött enligt fleres erfarenhet (En vall,

Nares m. fl.).

Soppa tyckes vara mycket lättare att bibehålla god än
kött. Beauvais' vanliga konserverade köttsoppa var verkligen

utmärkt god. Tillsatt med köttextrakt och torkade grönsaker

var den ännu fullt smaklig sedan vi kommit i varmare trakter

och fått smak för färsk mat. Surkålen ansågs af många om
bord såsom vår bästa soppa, den synes oumbärlig för öfver-

vintringar. Hvitkålen smakade likaledes utmärkt och höll sig

väl ännu i de varma länderna. Färsk potatis höll sig i under-

rummet frisk ännu vid vår ankomst till Japan. Den i skifvor

torkade potatisen ger visserligen ett mycket smakligt mos, men
kan dock ej med afseende på smak ersätta den succulenta.

Den färska borde ock, när den nu visat sig kunna förvaras,

få större användning under arktiska färder, om ej annat för

omvexling. Korngrynsgröten, som om qvällarne serverades

kokt, var ej särdeles omtyckt; den bortskänktes till stor del

åt tschuktseherna.

Hjortrongröten var allmänt omtyckt och föreföll mig sär-

deles värderik såsom förbättrande en misstänkt konstitution.

Både limejuice och tranbärssaft njötos med begärlighet såsom
tillsats till dricksvatten. Motviljan mot citronsaften torde ofta

härleda sig från det tvungna sätt, hvarpå intagandet på många
fartyg verkställes. Tranbärssaften lär blifvit mycket dyr, och

jag föreställer mig, att den skulle kunnat mer än ersättas med
vanliga osockrade lingon, sådana som i vissa delar af vårt

land- så mycket brukas till sofvel af allmogen. Slutligen är

vår erfarenhet den, att spritdrycker i måttlig dos ej orsaka

skörbjugg.

Bland beklädnaden vill jag framhålla segelduksstöflarne.

Med tjockt, mjukt ylle till fotlappar äro de särdeles varma
och angenäma att gå med och förefalla mig att vara en oöfver-

träfflig fotbeklädnad i köld. Baschliker och bussaronger äro

nyheter för denna färd. De förra äro särdeles angenäma och

användbara i blåsväder, men fordra litet öfning för begagnan-

det, de senare afhålla snö från rocken. Snöglasögon af trä

efter grönländsk modell utestänga säkert starkt solljus och
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borde vara särdeles användbara vid en slädfärd. De hafva

också den fördelen att kunna tillverkas om bord. Konserverna

af blått glas eller rökglas äro vigare att begagna och gifva

större synfält. Med afseende på gelatinorna får jag anmärka,,

att de till det yttre höllo sig ganska bra och oförändrade T

oaktadt de förvarades i en starkt fuktande hytt. En del för-

lorade dock sin klara genomskinlighet och blefvo grumliga.

De, som oftare utsattes för starka temperaturvexlingar genom
att ofta bäras öfver däck eller medtagas på utfärder, blefvo

lätt starkt fuktiga och inom kort mögliga. Medicin i form af

gelatinor synes mig oumbärlig för färder med släde och äro>

äfven särdeles goda för mindre utflykter.

4. Färden från Pitlekaj till Japan.

' Den 18 juli blefvo vi befriade ur vår instängning, den 20

passerades Ostkap och ankrades strax söder derom vid myn-
ningen af Lawrence-viken. Efter flyktiga vetenskapliga under-

sökningar härstädes samt vid Port Clarence, belägen midt öfver

på amerikanska landet, på Lawrence-ön och utefter Konyam-
viken fortsattes resan till Bering-ön, dit vi anlände den 14

augusti. Den 19 lemnades denna plats och styrdes direkt på.

Jokohama, i hvilken hamn vi efter en snabb och lycklig resa

kastade ankar den 2 september 1879.

Den för öfvervintringen faststälda spisordningen följdes

fortfarande. Ännu hade vi något tranbärssaft och hjortron att

utspisa. På Bering-ön voro vi första gången i tillfälle att upp-

köpa och utspisa färskt oxkött; der gafs ock färsk fisk. Under
färden från vinterqvarteret till Japan åtnjöto vi för det

mesta den härligaste väderlek. Temperaturen höjde sig blott

}
7tterst långsamt; under färden mellan Lawrence-ön söder ut

höll den sig konstant mellan + 8° C. och + 10° C. Först de

sista dagarne af augusti och sedan vi i de japanska farvattnen

inkommit i den varma hafsströmmen Kuro-Sivo höjde den sig

hastigare. Från den 23 augusti steg den på 4 dygn från + 1CT

C. till + 20° C, och de närmast följande dagarne plågades vi

af en hetta på ända till + 28° C.

När expeditionen lemnade vinterqvarteret voro alla vid

full helsa. Under öfverfärden till Japan var helsotillståndet

också utmärkt. Två fall af envis obstruktion och ett lindrigt

fall af traumatisk periostit äro de enda fall, som förtjena ett,

omnämnande.
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5. Vistelsen i Japan.

Vid expeditionens ankomst till Jokohama möttes vi af

underrättelsen att koleran herskade i staden. Vid närmare
undersökning befans dock denna ingalunda oroande, den var

inskränkt till vissa aflägsnare stadsdelar samt vid vår ankomst
starkt på återgång. För säkerhetens skull förbjöds dock folket

de första veckorna att gå i land. Vi lågo i Jokohama från

den 2 september till den 11 oktober, i Kobe den 14—18 okto-

ber, i Nagasaki den 21—27 oktober. De båda sistnämnda

platserna voro vid vår dervaro friska. Den 27 oktober 1879

lemnade vi Japan.

Jokohama var sedan vi lemnat Tromsö den första plats,

der vi kunde i väsentlig mån afvika från spisordningen. Färskt

kött gafs i portioner på IV4 & 12 gånger i september och 6

gånger i oktober månader, hvarje gång åtföljda af sin lika vigt

färska rotsaker. 10 tum öl gafs nästan hvarje dag. Surkålen

utbyttes mot konserverad hvitkål. Om dertill lägges, att hvar

man hade fall frihet att förse sig med grönsaker och frukt

efter behag, så inses, att vi under dessa två månader voro

undandragna den vanliga spisordningens enformighet.

Helsotillståndet var tillfredsställande. Det tvära ombytet

af diet och lefnadsordning medförde dock naturligtvis fiere

lindrigare sjukdomsfall, isynnerhet rubbningar i matsmält-

ningens funktioner. De första veckorna af vår vistelse här-

städes voro diarreer och magkatarrer mycket vanliga. Samma
gamle man, som under vintern haft pleurit, fick här ett nytt

anfall af samma sjukdom. Intet svårare sjukdomsfall in-

träffade, och sista månaden af expeditionens uppehåll i Japan

voro alla friska. Väderleken var hela tiden särdeles angenäm.

Temperaturen vexlade mellan + 16° C. och + 25° C. Neder-

börden var betydlig i början af september, sedan nästan ingen.

6. Färden från Nagasaki till Neapel.

Från Japan gingo vi till Hongkong. Hädanefter gjordes

blott kortare uppehåll: Hongkong 2—9 november, Labuan (en

liten ö utanför Borneo) 17—21 november, Singapore 28 no-

vember—2 december, Pointe de Galle 15—22 december, Aden
7—9 januari, Suez 27 januari—3 februari. Den 14 februari

1880 ankommo vi till Neapel. Alla dessa platser voro vid vår

dervaro friska.
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På alla haf mellan Japan och Aden herskar under vinter-

månaderna en nordost-monsun. Af denna fördes vi hastigt

framåt till 10:de breddgraden, då vi träffade stiltje. Seder-

mera hafva vi visserligen ända till midten af Röda hafvet

ständigt haft vinden med oss, men den har varit svag och
obeständig, och vi hafva till största delen varit hänvisade till

ångan.

Temperaturen steg under öfverfärden till Hongkong lång-

samt från + 19° C. till 22° C, men söder derom helt hastigt

från + 25° C. till 27° C, hvarvid den höll sig under färden

till Labuan. Här höjde den sig än ytterligare från + 28° C.

till 31° C. Först på höjden af Ceylon sjönk den åter något.

På Arabiska hafvet höll den sig mellan + 20° C. och 24° C.

Natt och dag visade föga skilnad i temperatur. Under vårt

uppehåll i Suez var det ganska kallt, marken lär till och med
några nätter varit frusen. Detta i förening med en skarp

nordanblåst gjorde den tvära temperaturvexlingen särdeles

obehaglig. På Medelhafvet hade vi åter mellan + 12° G. och

+ 17° C.

Under hemvägen hafva vi åter till största delen följt samma
spisordning som under öfvervintringen. Oafsedt det rikliga

tillfället i hamnarne för hvarje man att sjelf skaffa sig ett

förråd af färska grönsaker och frukter, hafva de förnämsta af-

vikelserna från spisordningen bestått i följande: färskt kött

1^4 & utspisades i november och december 5—6 gånger hvarje

månad, i januari tvänne gånger alltid jämte färska rotsaker.

Pickles, 10 ort, gafs till det preserverade köttet, likaså peppar-

rot. Då Vega ej ägde destillationsapparat, har vatten tagits af

de bästa leverantörer i hamnarne.

Helsotillståndet har på det hela taget varit tillfredsställan-

de. Oordningar i matsmältningsorganen, diarré, kolik och

obstruktion hafva visserligen under november och december

förekommit talrikt, isynnerhet dagarne efter afresa från en

hamn, men intet fall af farligare beskaffenhet. Några visade

sig dock ytterst besvärliga att sköta om bord med dervarande

inskränkta dietetiska hjelpmedel.

Särskildt måste jag framhålla, att manskapet i maskinen,

de två maskinisterna och de två eldarne, varit mycket utsatt

för sjukdomar. Som ofvanför anmärkts behöfde vi ej mycket

anlita maskinen, förrän vi kommo söder om 10:de breddgraden.

Der vid en yttre värmegrad af + 30° C. steg värmen i maskin-

rummet till inemot 50° C. och stundom deröfver. Från den

10 november och till början af januari var ständigt någon af

12
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dessa fyra män sjuk, ofta 2 till 3 samtidigt. En genomgick på

denna tid efter hvarandra urticaria med feber, kolik, pleurit,

neuralgi; den andra kolik, obstruktion samt ett lindrigt anfall

af värmeslag; den tredje kolik, konjunktivit, en lindrig pneu-

moni; den fjerde, som nyss blifvit återstäld efter en icterus

och ett kolikanfall, fick ganska svåra insonta buboner i ljum-

skarne. De flesta af alla dessa sjukdomar voro särdeles lindriga.

Orsaken till denna sjuklighet bland maskinfolket vill jag

till stor del söka deri, att de under sitt arbete i det heta

maskinrummet förtära så ofantliga mängder dricksvatten. En
kanna i dygnet på hvarje man här torde ej vara öfverdrifvet,

Vattnet, som vi fått genom leverantörerna, var visserligen af

bästa sort, men lemnade dock mycket öfrigt att önska. Man
behöfde ej förstoring för att se, huru det rörde sig i den tjocka

bottensatsen i karafinerna. Då jag anser det ymniga vatten-

drickandet som orsak till sjukligheten, så stödes jag också der-

af, att de få bland manskapet, som kunna betecknas som stor-

drickare, också varit utsatta för sjukdomar, under det att

nästan intet fall förekommit bland de öfriga.

Citronsaften, som allt fortfarande utspisats och som var

så omtyckt i kölden, var om möjligt ännu mera eftersökt af

vårt folk i värmen. Maskinfolket har allt sedan vi lemnade

Japan erhållit 1 kt. deraf i vakten — d. v. s. 3 kt. pr man
dagligen — samt dessutom hafremjöl efter behag för att der-

med utblanda sitt dricksvatten. Citronsaften har förtärts med
begärlighet, men mjölet, som ej var omtyckt, försummats, och

en stor mängd oblandadt vatten har förtärts, men detta visade

sig nästan oförmöget att släcka törst. Efter slutet af decem-

ber erhöllo de 2 kt. konjak hvar i vakten — 6 kt. pr man
dagligen — , och derigenom skall vattenförbrukningen under
vakten hafva blifvit betydligt nedsatt. Efter denna tid har
jag ej haft något fall af digestionsrubbningar att anteckna

bland dem. Vid Labuan förhyrdes två kineser till biträde i

maskinen; mellan Aden och Suez tjenstgjorde två araber.

Vegas besättning har visserligen besvärats af värmen,
men ej deraf lidit något men. Värsta plågan har bestått i

svårigheten att sofva i de mer än 30° C. varma kojerna.

Knapt någon af oss har undgått erytemer och andra lindriga

hudutslag, men dessa hafva ej fordrat annan behandling än
renlighet.

Med afseende på de särskilda sjukdomarne får jag hän-

visa till sjukförslaget. Det deri upptagna fallet af melankoli
var särdeles lindrigt och återgick till helsa. Värmeslaget hos
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den ena maskinisten uppträdde temligen hastigt med sanslös-

het, ryckningar i lederna, feber, oregelbunden puls o. s. v.,

men öfvergick efter en veckas skötsel till fullständig helsa.

Pleuriterna och pneumonien voro lindriga och utmärkte sig

genom fullständig frånvaro af upphostning. Fallet af icterus

var lätt; sådana lära vara mycket vanliga i trakten af Hong-
kong och gå öfver på 2—3 dagar. Tvänne af diarré-fallen

visade blodiga uttömningar och voro ganska långvariga. De
ofvan omtalade insonta bubonerna voro ganska betydande
och hotade med genombrott, men gingo tillbaka genom tryck.



180 ALMQVIST, HELSO- OCH SJ UKVA R D EX.

Bil. I.

Spisordning för 1878 års arktiska expedition.

Morgon.
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Bil. II.

Sjuliförslag från Vega-expeditionen 1878—80.

Karakter.



182 ALMQVIST, HEL SO- OCH SJUKVAJIDEX.



VEGA-EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 183

<£

1
S

0}

: S

w is
:~

ti s

3C

§ oj

I
1

ös

ö
Ii

in

fts

Underrummets
min .-temperatur

.

Underrummets
max.-temperatur.

Underrummets
medel-temperatur.

Mellandäckets
min.-temperatur.

Mellandäckets
max.-temperatur.

Mellandäckets
medel-temperatur.

Trossbottnens
min.-temperatur.

Trossbottnens
max.-temperatur.

Trossbottnens
medel-temperatur.

o o o »o

O C O — <-t i-i *
+++++++

o to o c<< o

+++++++
00 !M »O CS U3 r~4 t-

i-T .-T i-T 5>f CO CO to"

+ + + ++++
O O O lO O »O O
i-T cn" ö~ -#~ iq to" od"+++++++
00 o o o o o »o

od" i-T cc~ <rf co~ *a" ikT

+++++++
C* O i-h <—

( cs o »o

t—I l-H

+++++++
-





STUDIER

TSCHUKTSCHERNAS FÄRGSINNE

ERNST ALMQVIST.





A7ega-expeditionen 1878—9 har lemnat godt tillfälle till iakt-

tagelser öfver mindre civiliserade folkslags färgsinne. Tanken

att göra sådana iakttagelser har utgått från prof. Fritiof Holm-

gren, hvilken förordade färgblindhetsundersökningar på alla

de vilda folk, hvilka expeditionen kunde påträffa. I Tromsö

gjordes i största hast undersökning på några lappar och vid

Chabarova på några samojeder. Under expeditionens lång-

variga uppehåll på kusten af tschuktschernas land sågs en

möjlighet att gifva dessa undersökningar en vidare utsträck-

ning. Då emellertid ingen af expeditionens medlemmar är för-

faren i studier öfver färgsinnet och vi ej hafva tillgång till

nödig litteratur, kan det gynsamma tillfället ej begagnas så

som önskligt vore. Stor svårighet har ock vållats deraf, att

expeditionen ej haft till sitt förfogande en tolk eller påträffat

en tschuktsch mäktig att uttrycka en tanke på något europeiskt

språk. Detta förutgående meddelande lemnas på begäran af

prof. A. E. Nordenskiöld. Jag hoppas att under resans fort-

gång kunna utsträcka iakttagelserna till flere folk och att efter

återkomsten till fäderneslandet få lemna en fullständigare

och nöjaktigare redogörelse för expeditionens arbete på detta

område.

Under expeditionens uppehåll i tschuktschernas land har

vårt bemödande varit riktadt på dels att ur litteraturen 1 och

genom egna iakttagelser utleta de omständigheter i landets

natur, folkets lefnadssätt samt förbindelser med andra folk,

hvilka kunnat inverka på dess skaplynne och särskildt på
färgsinnets utveckling; dels att i så vidsträckt skala som
möjligt företaga färgblindhetsundersökningar efter prof. Holm-
grens metod; och dels att taga reda på, huru färgsinnet yppar

sig i tschuktschens iakttagelser och benämningar af färger samt

i hans smak.

Tshuktschernas land är ungefär så stort som Sverige; det

intar nordöstra hörnet af Asien mellan floden Kolyma och

1 Wrangels, Billings och Kotzebues reseberättelser samt Mullers historia

om ryssarnes upptäckter i Sibirien äro rådfrågade. Från Neumanns resa

1869—70 hafva några goda upplysningar lemnats af löjtnant Nordqvist.
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Berings sund samt mellan AnachT-floden och Sibiriska Ishafvet.

Norra kusten bildas till stor del af en låg sandstrand, som
inåt höjer sig till en mer eller mindre kuperad tundra, på
hvilken man här och der ser ett högre fjäll. Klimatet är

bistert; medeltemperaturen för år torde ej öfverstiga — 10°,

och en genomträngande, beständig nordanvind gör vistelsen

härstädes obehagligare än i de flesta arktiska länder. Sommarn
frambringar dock en grön gräsmatta öfver en stor del af landets

yta, men träd och högre buskar torde blott växa pä enstaka

ställen på södra gränsen. Här hafva 3—5,000 tschuktscher

sitt uppehälle. Ursprungligen lefde de alla som nomader på
sina renhjordar, men sedan dessa af pest blifvit förminskade,

nödgades en del slå sig ned på Ishafvets kust som fångstmän.

Ingen väsentlig skilnad har utvecklat sig mellan dessa båda

stammar. De stå i liflig beröring med hvarandra, tala samma
språk, äro renägare och fångstmän efter råd och lägenhet;

när en kust-tschuktsch blir rik köper han renar, när en ren-

ägare förlorat sina blir han fångstman. Båda kunna kanske

anses som nomader, ty äfven den så kallade bofaste fångst-

mannen nödgas ofta flytta för att söka sitt uppehälle.

Utom af ren- och sälkött samt fisk lefva de på grönsaker,

rötter och alger. Äfven kläderna hämtas till största delen från

renen och salen. Dessas skinn finner man ofta röd- eller gul-

garfvade. Som skyddande öfverdrag öfver den hårbeklädda

pesken användes vintertiden en blus af bomullstyg med vex-

lande färger eller en kapuschong af rödgarfvadt skinn. Denna
sistnämnda är vanligtvis, liksom äfven benkläder och mössor,

rikt utsirad med broderier; på röd, gul eller hvit botten är

sydt med renens bländande hvita hakskägg samt med litet rödt

eller svart garn, stundom äfven med brokiga perlor. Vanliga

äro äfven flätbroderier, sådana i hvilka ljusare och mörkare

fäll vexla med hvarandra. Andra prydnader äro konstgjorda

rödfärgade svansar, tofsar och skinnremmar. Brokiga perlor

bäras af hvarje tschuktsch som örhängen, hals- och armband,

på pesken o. s. v. Husgerådssakerna äro vanligtvis omålade.

Någon gång får man dock se en slädstolpe målad med ringar

och streck af blodsten och grafit, eller trävirket i en båt mer
eller mindre bestruket med rödt. Dessutom har jag sett en

och annan benbit utsirad med röda. eller svarta streck och

figurer. Utom nyssnämnda tofsar och svansar har intet spår

till en färgerikonst kunnat upptäckas. Mycken uppmärksamhet
har egnats åt uppdagandet af färgämnen, och jag tror mig
kunna försäkra att blott följande fyra allmänt användas: 1)
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Tschevhdså, röd jernoxid (blodsten), 2) Tschemdscherr, gult eller

rödgult jernoxidhydrat (ockra), 3) Tedljäkyr, grafit, 4) Gyirgijir

och G-yirtamnodlin, rödfärgande barkar, en del af al eller aller,

andra af ett slags drifved, troligen tillhörande slägtet Pinus.

Alla dessa färgämnen finner man i hvarje tält, och de erhållas

i landet. Utifrån införda färgämnen hafva ej iakttagits. Grafiten

användes mest vid tatueringen, de öfriga till målning, färgning

eller garfning.

Tschuktschernas slägtskapsförbindelser med andra folk äro

ej utredda; man vet blott, att de stå i nära samband medsina
grannar i söder, korjakerna, och tala nästan samma språk som
dessa, men att de ej hafva något gemensamt med öfriga in-

födingar i Sibirien eller med eskimåerna. Huru länge de lefvat

härstädes vet man ej. 1646 påträffade ryssarne första gången
tschuktscher. Förbindelsen mellan dessa båda folk har för-

vandlat tschuktschen från en vild krigare, en skräck för sina

grannar, till en godmodig och fredlig man. Sedan krigen upp-

hört, består den hufvudsakligen i ett handelsutbyte ; tschuk-

tschen förmedlar den stora pelshandeln mellan Ryssland och
arktiska Amerika och får i ersättning sitt behof af metaller,

tobak, perlor och tyger fyldt. Försöken att bibringa honom
civilisation måste anses förfelade. Han är fortfarande den af

Sibiriens infödingar, som bäst bibehållit sin ursprungliga natur.

1849 började en liflig samfärdsel med San Francisco och Be-

rings sund, men man kan ej säga, att denna ännu i någon
mån bidragit till tschuktschiska folkets utveckling.

Färgblindhetsundersökningar börjades redan den 9 sept.,

när Vega passerade kap Jakan, och hafva, så vidt dagern
tillåtit, fortsatts hela tiden under expeditionens uppehåll vid

Pitlekaj. Ungefär 300 personer hafva underkastats pröfning,

mer än dubbelt så många karlar som qvinnor. Nästan alla

byar utefter kusten äro representerade. Jämförelsevis få (43)

renägare äro undersökta, men detta kan ej inverka på omdömet
om hela folkets färgsinne, då dessa i intet afseende befunnits

afvika från kustborna, oaktadt sådana från de mest skilda

trakter inuti landet blifvit pröfvade. Professor Holmgren har i

muntligt och skriftligt meddelande förordat användandet af

sin metod, sådan han beskrifvit den i arbetet: »Om färgblind-

heten i dess förhållande till jernvägstrafiken och sjöväsendet»

(Upsala 1877), äfven på folk, livars språk är okändt, sedan den
ringa förändring blifvit vidtagen, att undersökaren först gör
profvet sjelf några gånger och derefter tecknar åt den, som
skall undersökas, att göra detsamma. Detta sätt att gå till
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väga har visat sig leda till målet, om också ej lika lätt som
när det gälde att undersöka lappar och samojeder, hos hvilka

tolk fans tillstädes. Utom frånvaro af tolk föreligger här den

stora olägenheten, att tschuktschen, såsom längre fram skall

visas, är så ovan att iakttaga och skilja färger. Det har visat

sig, att en person med snabbare uppfattning varit särdeles lätt

att undersöka, under det att en trögare någon gång måst för-

bigås, innan diagnos hunnit ställas. Jag tror mig kunna fälla

det omdömet, att vi oftast kommit till säkert resultat, när det

galt att afgöra om en person är normalseende eller fullständigt

färgblind. Att skilja mellan ringare grader af färgblindhet

och svag, uppfattning, liksom att skilja mellan olika slag af

färgblindhet har deremot tagit tid och tålamod i anspråk.

Resultatet lemnar intet tvifvel öfrigt, att tschuktscherna i all-

mänhet äga normalt utveckladt färgsinne. Af de 300 under-

sökta hafva 27 ej kunnat antecknas som normala, deraf torde

9 böra anses som fullständigt färgblinda. De öfriga 18 äro

antingen ofullständigt färgblinda, eller sådana hvilkas under-

sökning ej lemnat säkert resultat.

Oaktadt tschuktscherna besitta en hög grad af intelligens,

äro ytterst uppmärksamma iakttagare af naturfenomen samt i

allmänhet äga en synskärpa, hvars make ingen af expeditionens

sjömän kan uppvisa, finner man dock lätt några företeelser,

som falla i ögonen på hvarje svensk, men nästan undgå

tschuktschens uppmärksamhet. Alla hafva de sett regnbågen,

men frågar man en, hvad han ser deri, svarar han ofta solen.

Fästes hans uppmärksamhet på, att der fins åtskilligt att se,

svaras någon gång, att der synes rödt moln. Jag har visat

dem praktfulla solhaloer, de grannaste små solreflexer från

snökristaller på marken, men funnit det särdeles svårt att

förmå en tschuktsch att deri upptäcka en färg. Några hafva

fått se i expeditionens spektroskop. Med kännedom om den

höga föreställning, de hysa om okända instrument, kan det ej

förvåna, att de deri se märkvärdiga saker. En ser solen, en

hafvet, en tredje sommarn, en fjerde de olika månaderna o.s.v.,

men det var lärorikt att lägga märke till den svårighet, med
hvilken han fick sin uppmärksamhet fäst vid de praktfulla

färgerna. Jag har medelst ett prisma frambragt spektra på

Vegas däck. I detta hafva mera begåfvade tschuktscher på-

pekat tre olika delar som de kallat rödt, ljust och mörkt,

eller rödt, ljust och blått. En och annan har äfven fäst sig

vid det violetta och kallat det (vanligen) rödt. Det gröna har

ingen sjelfmant iakttagit, men väl, på min förfrågan om det
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ej funnits, kunnat påpeka. Beder man en tschuktsch på en

spektralplansch utpeka begränsningen af färgerna, faller det

genast i ögonen, hvilken egendomlig gräns han lägger mellan

det gröna ocli det blå. De flesta utvisa som grönt äfven en stor

del af det blåa, en och annan som blått äfven det gröna.

Frågar man efter namn på de växter, som tschuktschen

känner, får man ytterst sällan höra ett, som angifver blom-

mans färg, deremot användas ofta växtnamn för att uttrycka

en färgnyans. Att gräs och blad äro gröna, har jag fått många
att omtala, men att få fram namnet på blommans färg er-

bjuder stora svårigheter. Vackra foglar benämnas deremot

någon gång efter färgen, sylvior och gulärlor kallas uteradUn,

hvilket ord bäst torde kunna öfversättas med gröning. Sina

hundar kalla de efter det sätt, hvarpå de äro tecknade, för deri

hvita, mörka eller brokiga hunden; en gulbrun har jag hört

kallas den röde. Perlor kallas, om jag ej mycket misstagit

mig, för ögon : röda, hvita, mörka och renoxögon äro de bruk-

liga namnen för de olika färgade perlorna. Detta sistnämnda
namn användes om blå perlor, men äfven om klara, gula och

gröna. Renoxens öga ger vid en viss belysning en praktfull

grön reflex från ögonbottnen, i andra betysningar har det en
blåaktig anstrykning. Tschuktschernas egna bomullsblusar och
expeditionens zefirgarn hafva jämte spektra utgjort det för-

nämsta materialet för att framlocka detta folks sätt att benämna
färger. Rödt, ljust, mörkt och möjligen grönt användes af

hvarje tschuktsch för att uttrycka tygs färger. Pressar man
honom, kan man nog få fram flere namn, men då visar han
sig ytterst osäker och använder vid repetition ofta ett helt

sinnat namn på samma sak.

Då det ej kan vara olämpligt att, med afseende på tschuk-

tscherna, bland färgnamnen intaga ljus och mörk, skulle jag

vilja som en grupp af färgnamn framställa:

NidUJcin 1
, hvit, ljus, användes om de flesta mindre mättade

eller särdeles ljusstarka färger, derest deri ej ingår rödt,

Nidcin, svart, mörk, blå, användes om alla ljussvaga färger

utom dem, som innehålla rödt, samt är det vanligaste ut-

trycket för blått,

Tschetlju- (prefix) användes om allt, i hvilket något rödt kan
spåras.

Dessa trenne ord tyckas i de flesta fall vara tillräckliga

för tschuktschen att qvantitativt och qvalitativt uttrycka

1 Nästan alla adjektiv, som beteckna färg, äga tvänne former, en sjelf-

. ständig och en prefixform. Här upptages blott den vanligaste.
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de ljusintryck, livilka föremål i hans omgifrring gifva. Dem
kan han tillägga hvilket föremål som helst.

Han har äfven andra ord för att beteckna ljusintryck, men
dessa hafva mera inskränkt användning och en särdeles egen-

domlig karakter.

TJtera och prefixet TJtetschertu- betyda båda med stor sanno-

likhet »lik marken» och användas om måttligt ljusstarkt

grönt, om en del gult och grått samt äfven om mindre

mättadt blått. Deremot användas de aldrig om ljussvagt

grönt, hvilket kallas nukin (mörkt). De beteckna otvifvel-

aktigt i första hand växtlighetens grönska, men användas

äfven ehuru sällan om tyger, om en del af spektrum, om
gula och gröna foglar o. s. v.

'Ninäikin. Härledningen till detta ord är mig obekant. Det

användes endast om mättadt blått och kanske uteslutande

om föremål med en viss glans samt dessutom om grönt

och violett under samma förhållanden. Användningen är

inskränkt, det tillägges ej ofta tyg och perlor, men väl en

del af spektrum, och jag tror, att de anse det passa om
vissa nyanser af himmelen samt om fjällen sommartiden.

Dlilil betyder galla och användes allmänt för att beteckna tem-

ligen mättadt gult, men äfven mindre mättadt grönt och

ljusblått.

Tschäarå, renoxe, är förut omtaladt i sammansättningen tschäarå-

udledladlin (renoxöga) såsom namn på klara blå, gröna samt

gula perlor. Man hör det ej så sällan användas äfven om
tyger.

Täu- (prefix) är stammen till ordet täutä, hafsvatten, och an-

vändes någongång om klara, vackra, föga mättade gula,,

gröna och blå färger.

Denna grupp innefattar näst hvitt, svart och rödt tschuk-

tschens vanligaste färgnamn och hans bästa ord för att ut-

trycka gul, grön och ljusblå. Ordens användning och begräns-

ning är oss fullkomligt främmande, men torde i någon mån
kunna förklaras deraf, att en jämförelse sker med föremål af

vexlande färgton. Är denna förklaring riktig, så faller det

starkt i ögonen, huru mycket mera en tschuktsch fäster sig

vid ljusstyrka och andra omständigheter än vid färgton, och

det måste förvåna oss, att dylika ord kunna användas som
färgnamn. Deras skiftande betydelse förklarar ock till stor del

hans villrådighet, när det gäller att ge namn åt en viss färg-

ton. Äfven då han förstår, att man vill ha fram tonen, kan

han i de flesta fall ej villfara ens önskan.
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En annan grupp färgnamn är lättare att förstå:

Tschemi- (prefix) gul, brandgul, af tscherrutscherr, ockra.

Gyirtu- (prefix) röd, purpur, af gyirgyir, röd färgprakt.

TscJievJcutså, röd, är namnet på färgämnet blodsten.

Dessa ord uttrycka i första hand, att ett föremål inne-

håller det ena eller andra färgämnet, men öfverföras någon
gång på föremål, som ej kunna vara dermed målade. Det
är egendomligt att se, huru liten användning ordet tscherru-

har, oaktadt ett godt ord för gult saknas, under det att

föremål färgade med ockra ofta kallas tschetlju-, hvilket ord
i alla förhållanden ersätter de andra tvänne orden i denna
grupp.

Jag tror mig nu hafva omnämnt alla vanligare ord, som
en tschuktsch använder för att uttrycka färgen hos ett föremål.

Han har dock många flere. Skall en färg betecknas, får man
höra ord sådana som muilemutl (blod), poantäng (lefver), roraut

(Pedicularis-arter) och en mängd andra jämförelser hämtade
från växtriket, renen eller salen, men då vi ej funnit något af

dessa ord särdeles ofta återkommande, inskränker jag mig att

nämna, att dylika jämförelser sannolikt hafva stor användning.

Det är redan förut nämndt, att tschuktschens förnämsta
färgämnen äro röda; dem använder han flitigt, en stor del af

hans skinn äro bestrukna med blodsten. Detta ämne är jämte
grafit det enda, som lämpar sig till att måla trä- och bensaker

med. Den gula eller gulröda ockran ger en föga framträdande
färg och brukas blott till beredning af skinn. I sina hus-

gerådssaker har han således föga tillfälle att visa sin smak i

färgväg. Knapt mera se vi i hans sätt att brodera. På hvit,

gul eller röd botten sys efter enformiga mönster kretsar och
andra figurer, vanligen så, att tvänne parallela hvita linier

innesluta en röd eller svart mellan sig. Perlorna ordnas till

perlband så, att röda och hvita vexla med hvarandra, eller

röda, hvita och blå antingen ensamma eller flere tillsammans.

På en blå perlas plats har ofta en grön af samma ljusstyrka

insmugit sig.

Af tschuktschernas färgbenämningar, deras sammanförande
under samma namn af mörkt och blått, gult och hvitt, rosa

och rödt o. s. v. skulle man kunna frestas att anse folket i

allmänhet sakna eller äga blott svagt utveckladt violett-perci-

pierande organ (enl. Young-Helmholtz^ka teorien). Ser man
något närmare på saken, måste dock denna åsigt lemnas såsom
ohållbar. Det är nämligen lätt att öfvertyga sig, att de verk-

ligen se det violetta i spektrum, och en del kalla det rödt. En
13
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violett-blind bör dessutom enligt teorien ej sammanföra blått

och grönt af samma ljusstyrka, hvilket jag flerestädes påpekat

som egendomligt för detta folk, utan snarare ljusstarkare blått

ined ljussvagare grönt. Likaså ohållbart är att antaga dem
brista med afseende på det gröna precipierande organet.

Det torde ej vara nödvändigt att längre uppehålla sig vid

detta ämne. Färgblindhetsundersökningarna visa otvetydigt,

att tschuktscherna i allmänhet äga organ att skilja färger lika

goda som vi svenskar. Deremot tyckas de ej vara vana att

iakttaga färger och särskilja skarpt ingen annan färg än den

röda. De sammanföra allt rödt som något särskildt för sig,

men anse ett måttligt ljusstarkt grönt öfverensstämma mindre

med ett ljussvagt af samma färgton än med ett blått af samma
ljusstyrka. För att sammanfatta allt grönt för sig, behöfver

tschuktschen lära sig en alldeles ny abstraktion. En mera
begåfvad har visat sig med lätthet kunna tillegna sig denna,

men folket i sin helhet torde ej göra detta, förr än det -blifvit

mäktigare påverkadt af civiliserade folk och deras industri.
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Då jag som läkare medföljde professor A. E. Nordenskiölds

expedition 1878—79, erbjöds mig flerestädes under färden ut-

efter kusterna mellan Jugor schar och Berings sund tillfälle

till lichenologiska iakttagelser och samlingar. Oaktadt mina
meddelanden under sjelfva resans gång måste blifva ganska
torftiga, torde dock ett försök att redan nu lemna en skildring

från kusttundrans lafflora hafva sitt intresse, så mycket mera
som en fullständig bearbetning af samlingen först kan ske

efter återkomsten till fäderneslandet, der andra arbeten i första

hand taga mina krafter i anspråk.

De af expeditionen hittills besökta kusterna äro till stor

del okända för botanister; lafvar äro så vidt jag vet blott i

förbigående och i ringa antal samlade 1) på Wajgatsch, vid

Chabarova, på Jalmal och Dicksons ö af Nordenskiöldska ex-

peditionen 1875 (ännu ej bearbetade) ; 2) på Wajgatsch och vid

Chabarova af Rosenthalska expeditionen, bearbetade af Stisen-

berger x
; 3) på Tajmyrlandet (hufvudsakligen längre in på

tundran) af Middendorff, bearbetade af W. Nyländer 2
. Laf-

varnes ingående i bildande af täcket på sibiriska tundran är

ännu till stor del okändt. Middendorff har ej egnat dem
större uppmärksamhet; blott en och annan individ renlaf

omnämnes växa på Tajmyrlandets vidsträckta Polytrichum-

tundror, under det att de voro förherskande i stenrösen, hans
laftundra. Deremot antager denne författare efter BiUings' be-

rättelse, att tschuktschernas land var helt och hållet betäckt

med mossa, hvaraf deras renar hämtade sin näring, att detta

land till stor del intages af en laftundra efter hans uppfatt-

ning 3
. Schmidt omtalar, att lafvar bilda jordskorpan på torra

sandiga ställen på Gyda-tundran, och har äfven hemfört en

lafsamling derifrån 4
. Detta är hufvudsaken af hvad jag funnit

i literaturen om lafvarne på Sibiriens tundror.

1 Petermanns Geogi'aphische Mittheilungen 1872, s. 420.

2 Middendorff, Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens,

Bd IV: 2, Anh. VI, p. LV.
3 Middendorff, anf. st. Bd IV: 1, s. 724 och följ.

4 Schmidt, Resultate der Mammuthexpedition sidd. 77 och 131.
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Expeditionen har ej haft tid att grundligare undersöka

många ställen på kusten, de flesta hafva underkastats en helt

flyktig granskning, och hela den stora sträckan mellan Cha-

tanga och kap Jakan har lemnats obesökt. Med kännedom om
kustens enformiga beskaffenhet och om de arktiska lafvarnes

vidsträckta utbredning är det dock sannolikt, att dessa iakt-

tagelser öfver lafflorans skaplynne gälla en stor del af kusten,

så mycket mera som laffloran här vid Berings sund i sin all-

männa sammansättning ej är särdeles olik den vester om
kap Tscheljuskin. Brist på tid har på de flesta ställen nödgat

mig att inskränka iakttagelser och samlande till de ymnigast

förekommande arterna; blott få ställen hafva hunnit under-

kastas en noggrannare granskning. Under sådana förhållanden

måste det anses som hufvuduppgift att lemna en noggrann

beskrifning på hvarje af expeditionen besökt plats med af-

seende på lafflorans allmänna karakter i samband med de geo-

logiska förhållandena. Derefter lemnas ett försök till en öfver-

sigt öfver kusttundrans olika laflokaler samt några allmänna

karaktersdrag hos laffloran. Det kan ej anses lämpligt att nu
lemna en lafförteckning eller afhandla arternas utbredning.

Om bord på Vega har ej funnits nödig literatur och material

för lafarternas bestämmande. Dessutom har tiden för en person,

som är ovan vid detta arbete, varit väl knapp. Detta gör

denna uppsats äfven med sin nuvarande begränsning mindre

tillfredsställande; flere utmärkta former, äfven några ymnigt

förekommande och karakteristiska, hafva måst uteslutas eller an-

föras med tvekan, och svårbestämdare lafvar äro ännu ogranska-

de. Med afseende på nomenklatur följes Th. M. Fries
1

Licheno-

graphia Scandinavica. Slutligen måste jag frambära min tack-

samhet till dr F. R. Kjellman för de upplysningar särskildt

rörande de fanerogama växterna och vegetationen i allmänhet,

hvilka han godhetsfullt meddelat, och hänvisar till hans arbete

»Om växtligheten på Sibiriens nordkust» för de frågor, som ej

närmast beröra laffloran.

1. De af expeditionen besökta platserna.

1. Chabarova (69° 39' N. Lat, och 60° 20' O. Long. Gr.) besöktes den 30

och 31 juli. 12 timmars uppehåll.

Bergarten utgöres här enligt prof. Nordenskiöld 1 af grå

kalk tillhörande den siluriska formationen. Den af mig under-

Bihang till K. Svenska Vet.-Akad:s Handlingar, Bd 4, N:o 4, s. 33.
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sökta delen af tundran låg öster om den vid Chabarova ut-

fallande elfven ; kalken var här starkt vittrad, så att man knap-

past träffade någon sten större än en fot i längd. Stranden

hade vexlande utseende, närmast byn utgjordes den af en 20

till 30 fot hög vall, öfvervägande bevuxen med fanerogama

växter, derefter vidtog en lägre strandvall af små knytnäfstora

kalkstenar, täckta af Caloplacee, Lecanoree, Biatora rupestris,

Polyblastiae, Verrucarise, Collemaceer, Lecidea och Rhizocarpon-

arter ni. fl. Mellanrummen mellan stenarne voro fylda af en

skorpa af mossa och lafvar, Caloplacae, Rinodina turfacea, Le-

canorse (tartarea, subfusca, verrucosa, castanea), Pertusaria?,

Toninise (cumulata, syncomista), Bilimbite, Biatorae (vernalis,

fusca, Berengeriana), Lecidese, Lopadium pezizoideum, Blastenia

leucorrhoea, Dermatocarpon cinereum, Polyblastiä), Leptogium
spongiosum, Leciophysma finmarkicum med ringa inblandning

af Cladoniae (mest fyllokladier), Stereocaulon tomentosum,
Cetrarire, Parmelia saxatilis, Solorina saccata, Peltigera canina.

Något längre öster ut träffades en brant, 30 fot hög skiffer-

kulle, starkt vittrad och i följd deraf delvis utan vegetation.

På mindre ytor härstädes, der en sammanhängande skorpa

kunnat bildas, fans en blandning af fanerogama växter, mossor
och lafvar, Stereocaula, Placodium fulgens * bracteatum, Leci-

deacei m. fl. Ännu längre bort besöktes en sumpig strand,

rikt bevuxen med fanerogama växter och mossor. Jag tror,

att i allmänhet på denna strand vegetationen började 3 till 4

fot öfver vattnets dåvarande höjd.

Innanför denna strand höjde sig landet långsamt, och man
kom småningom in på en tundra af den mest ödsliga beskaffen-

het. Marken var sprucken i sexsidiga rutor med höjd midt
och lägre periferi utan spår till vegetation utom i sprickorna

mellan rutorna, i hvilka man kunde upptäcka en krustalaf eller

kanske en Thamnolia, Cladoniacé eller Cetraria jämte de få

Salix-, Dryas- eller Saxifraga-arter, hvilka här kunde finna sitt

uppehälle. Marken gick i vågor, och blott på de lägre belägna

partierna sågs grönska. En uttorkad bäck, hvars stränder

delvis utgjordes af hårda grästufvor, visade en yppigare laf-

vegetation med ungefär samma karakter som på stranden.

Här och der lågo spridda renhorn och ben, vanligtvis rikt

öfvervuxna med Xanthoria lychnea, Caloplacae (cerina, vitel-

lina), Lecanora Hageni, Lecideaceer, Collemaceer o. s. v. Drif-

ved sågs sparsamt och hade nästan samma betäckning som
benen.
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Lafvegetationen utgjordes således nästan uteslutande af

krustalafvar ; de blad- och busklika, tillhörande slägtena Xan-
thoria, Cladonia, Stereocaulon, Thamnolia, Parmelia, Peltigera

och Collema, voro representerade af få och i de flesta fall klent

utvecklade individer. Af Usneacei, Umbilicariacei och Stictacei

iakttogs ingen art. Rikast på individer voro familjerna Leca-

noracei med Lecanorse, Caloplacse och Pertusarise, Lecideacei

med Lecidea, Biatora, Bilimbia, Toninia, Blastenia och Rhizo-

carpon-arter samt Verrucariacei hufvudsakligen med Polyblastia

och Verrucaria-arter. Sclerolichenes föga representerade; af

Caliciei sågs ingen.

2. Wajgatsch, Bolwanski Noss (09° 40' N. Lat, och 60° 10' O. Long.

Gr.) besöktes den 31 juli. Uppehåll o timmar.

Liksom på södra stranden af Jugor schar utgöres grunden
härstädes af silurisk kalk, grå kalk, blandad med skiffer 1

,

men betydligt mindre vittrad än på denna. Sjelfva udden
höjde sig tvärbrant till ungefär 50 fots höjd. På den tvära

branten sågs ej en enda laf, beroende sannolikt på den starka

vittringen. Tundran uppe på sjelfva udden var ganska väl

täckt med fanerogamer och lafvar tillsammans. Här funnos

stora kalkstenar, på hvilka en rik växtlighet af lafvar ut-

vecklat sig; bland andra en offersten yppigt öfvertäckt med
mossa, bland hvilken frodades Xanthoria lychnea, Physci?e c.

fr., Caloplaca? m. fl. Här stodo också en mängd träfigurer

öfvervuxna bland annat med Buellia myriocarpa och Caloplacse.

Strax öster om udden var stranden lägre; på skifferstycken

växte här ymnigt Caloplacse (elegans och pyracea), Xanthoria?

iparietina och lychnea), Aspicilise m. fl.

Laffloran var härstädes i hufvudsak lik den på södra sidan

af Jugor schar, men då här en mera kuperad och mindre vitt-

rad tundra besöktes, der större skifferstycken och kalkstenar

gynnade bildandet af en sammanhängande skorpa af mossa
och laf, befans den något rikare isynnerhet på Cladoniaceer

och Parmeliaceer samt Usneaceer.

3. Beli ostrow (sydvestra udden 72° 59' N. Lat. och 70° 42' O. Long. Gr.)

besöktes den 3 augusti. Uppehåll 6 timmar.

Ön är ungefär 75 eng. mil i omkrets samt består uteslu-

tande af fin sand utan inblandning af stenar. Dess högsta

punkt ligger kanske ej mer än 10 fot öfver hafsytan. Den
del af ön, öfver hvilken hafsvattnet tidtals spolar, d. v. s. ett

1 ^Nordenskiöld, anf. st. s. 33.
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bredt strandbälte samt djupa vikar här och der inåt landet,

visade sanden blottad, utan spår till växtlighet. Der ön höjer

sig något litet blir marken klädd med en svart och hvitbrokig

skorpa af mossa och lafvar; spridda deruti stå på långa mellan-

rum små grästufvor. Denna skorpa frambringar blott sällan

ett lafapothecium. Här träffas Lecanoraa (tartarea och castanea),

Biatoree (cuprea, fusca, tornoénsis), Lecidese, Lopadium pezizoi-

deum, Bacidia atrosanguinea, Solorina crocea, Stereocaula r

Cladonia-fyllokladier, Alectoria jubata, Parmelia saxatilis m. fl.

Först längre upp på ön och egentligen blott kring de talrika

små sötvattensamlingarnas träskiga stränder samt i diken och

kärr var marken grön, och här funnos temligen yppiga större

lafarter, Nephroma arcticum, Peltigerse, Cetraria hiascens. Drif-

ved fans i riklig mängd, temligen frisk på stranden och mera
rutten högre upp. Den var enformigt men rikt bevuxen med
Caloplacre, Lecanora varia, Lecidere, Buellia myriocarpa, Pertu-

saria oculata, Cladonife, ofta nog särdeles yppiga. Den närmast

drifvedsstocken liggande möss- och lafskorpan var ovanligt rik

på utvecklade lafvar.

Hvitöns lafflora är särdeles reducerad, ej blott med af-

seende på artantalet, utan äfven med afseende på individernas

utveckling, beroende på bristande skydd, ogynsam grund, från-

varo af sten m. fl. orsaker. Usneacei funnos helt sparsamt,.

Cladoniacei talrikare, men sällan i väl utvecklade individer;

bland Parmeliacei tycktes blott Cetraria hiascens i kärren

trifvas väl. Sclerolichenes sågos ej, ej heller kunde någon

Calicié upptäckas på den murkna drifveden. De högre växterna

representerades af små och förkrympta gräs, halfgräs, Saxi-

fraga-arter, de flesta höjande sig blott få linier öfver sanden T

högst få individer nådde en höjd af en fot. Ingen pilart an-

träffades.

4. Jalmal (norra kusten vid Malygin-sundet 72° 52' N. Lat. och 70° 10' O.

Long. Gr.) besöktes den 4 augusti. Uppehåll 2 timmar.

Här gjordes blott en flyktig undersökning på en strand-

vall af lera, som från 30 fot stupade brant ned i hafvet, samt

på den innanför liggande, rikt bevattnade och med gräs tem-

ligen tätt bevuxna tundran. Äfven här saknades sten helt

och hållet. Lafvegetationen föreföll lik den på Hvitön, men
ojämförligt yppigare. Cladonior funnos här i mängd, rikt ut-

vecklade, men sällan i frukt; Parmeliaceerna äfvenledes frodiga

och med flere arter än på ön. Slutligen förekom här ehuru

sparsamt Alectoria ochroleuca.
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5. Dicksons ö (vid Jenisejs mynning 73° 29' N. Lat. och 80° 36' O. Long.

Gr.) besöktes den 8 och 9 augusti.

Bergarten är plutonisk, finkornig och särdeles seg samt
innehåller ej obetydligt med kalksilikat (enligt Nordenskiöld).

Blott den s}Tdöstra delen af ön, som är 10 eng. mil i omkrets,

var föremål för min undersökning. Norra stranden bestod här

af skarpkantade smärre klippblock, hvilka voro blottade på
all vegetation, oaktadt hamnen skyddade dem för vågsvall.

Kanske först 10 fot öfver vattnets yta och något inåt land få

stenarne en beklädnad af lafvar, Rhizocarpon- och Lecidea-

arter, Gyrophora? (erosa, h}rperborea, cylindrica, proboscidea).

Lecanora? (varia, atro-sulphurea), Acarospora? (fuscata, molyb-

dina), Sporostatia Morio, Toninia lugubris. Blott helt få indi-

vider af familjen Verrucariacei anträffades på stenar och blott

på sådana ställen, der vatten sipprade fram. Den steniga

stranden höjer sig hastigt till en 50 fot hög ås. Innanför

denna nedkommer man i en djup dal, i hvars botten låg en

stor snödrifva, närmast hvilken den lösa leran var blottad på
all vegetation så när som på en och annan tufva Catabrosa

algida eller Stereocaulon. Söder om denna dal vidtog åter en

brant sluttning öfversållad af större och mindre, skarpa sten-

block med djupa hål och grottlika bildningar mellan sig.

Denna stenur var särdeles rikt öfvervuxen med laf. Stenarne

täcktes af Parmelia? (mest centrifuga, alpicola, lanata, incurva,

men äfven conspersa och olivacea * sorediata), Cetraria fah-

lunensis, Lecanora sordida jämte förut uppräknade. Mellan-

rummen mellan stenarne voro fylda af yppigt vegeterande

Cladonia? (rangiferina, uncialis, gracilis, bellidiflora m. fl.),

Cetraria? (nivalis, cucullata, islandica, hiascens, nigricans), Dac
tylina arctica i stora tufvor, Alectoria? (jubata, nigricans, ochro-

leuca) m. fl.

Omedelbart från toppen af sistnämnda ås vidtager en tem-

ligen väl bevattnad gräsmark, hvilken med afbrott af enstaka

steniga kullar sträcker sig ända till södra stranden, långsamt

sluttande mot denna. Här fans bland det täta gräset ej sär-

deles mycket lafvar; de som funnos voro ganska välutvecklade:

Nephroma arcticum, Peltigera?, Solorina?, Gladorna?, Thamnolia
vermicularis, Dactylina arctica; ännu sparsammare funnos

krustalafvar, hvilka hufvudsakligen intogo ofruktbarare mark
kring stenar i ofvan omtalade branter och urer o. s. v., Leca-

nora? (tartarea, hypnorum, subfusca, verrucosa, castanea), Rino-

dina? (turfacea och mniara?a), Caloplaca?, Pertusaria? (bryontha,

panyrga, dactylina, glomerata, coriacea), Toninia? (syncomista.
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cumulata, ' fusispora), Bacidia atro-sanguinea, Bilimbia spha?roi-

des, Lopadia (pezizoideum, fecundum), Blastenia leucorrhoea,

Biatora? (cuprea, vernalis, Berengeriana), Lecideaa, Buelliai

(pulchella, parasema), Dermatocarpon cinereum, Polyblastia?

(terrestris, bryophila), Leptogium spongiosum m. fl. Den spar-

samt förekommande drifveden erbjöd den vanliga anblicken,

Rinodinse, Caloplacre, Lecideje, Lecanora varia, Xanthoria lych-

nea. Jag kom ej att undersöka någon sluttning åt söder, der

utan tvifvel lärorika iakttagelser om sydliga formers fram-

trängande mot norden varit att göra.

Rikast på individer voro familjerna Parmeliacei, Cladoniacei

samt Umbilicariacei. Troligen kommer först efter dessa Leca-

noracei och Lecideacei samt Usneacei. Af Sclerolichenes fann

jag Gyalecta foveolaris, Belonia russula, af Coniocarpi blott

Sphaerophorus coralloides, samt af Glseolichenes Pyrenopsis

granatina.

6. Minin-ön utanför Tajmyrlandet 74° 51' N. Lat. och 85° 3' O. Long. Gr.)

besöktes den 11 augusti. Uppehåll 2 timmar.

Hela ön är blott en eng. mil lång samt höjer sig 10 fot

•öfver hafvet. Den bildar en torr tundra, sprucken i sexkantiga

rutor, blottad på växtlighet utom i sprickorna. Här och der

stod upprätt en smal manshög sten (granit), rikt öfvervuxen

med Gyrophorse (proboscidea, hyperborea), Lecanora? (varia,

badia, atro-sulphurea), Acarospora molybdina, Parmelise (alpi-

cola, lanata, incurva), Leeideaä, Rhizocarpa m. fl. Stranden

bildades delvis af grofkorniga granitklippor, på hvilka endast

växte några usla individer af Caloplaca ferruginea, Rinodina

sophodes eller en Rhizocarpon.

Mossan och jorden isynnerhet kring stenarne, der en bred

sammanhängande skorpa af mossa och laf bildat sig, ägde en

ganska yppig och omvexlande vegetation af Lecanora3 (hypno-

rum, subfusca, bracteata), Rinodina? (turfacea, nimbosa, mnia-

ra3a), Caloplaca?, Pertusaria? (bryontha, glomerata), Lecidea\

Toninia cumulata, Psora demissa, Bacidia atro-sanguinea,

Buellia pulchella, Blastenia leucorrhoea, Dermatocarpon cinere-

um, samt Gyalecta foveolaris. Blad- och busklika lafvar före-

kommo också ganska ymnigt, x\lectoria3 (nigricans ochjubata),

Cladonia? (bellidiflora, pyxidata), Dactylina arctica, Thamnolia

vermicularis, Cetraria? (islandica, hiascens, cucullata, aculeata),

Peltigera? (aphtosa, canina, malacea), Collema flaccidum, alla

dessa i allmänhet i få och ej väl utvecklade individer.
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7. Tvänne småöar sydvest om Tajmyrön (den ena 76° 16' N. Lat.

och 93° 42' O. Long. Gr.; den andra 76° 18' N. Lat. och 94° 3' O. Long.

Gr.) besöktes den 13 augusti. Uppehåll sammanlagdt 1^ timme.

De gneisklippor, hvilka bildade stränderna, voro ytterst

obetydligt täckta af lafvar, en och annan individ af slägtena

Caloplaca, Lecidea, Rhizocarpon. Den låglända, fuktiga tundran

intogs af gräs, mossa och laf, spridda om hvarandra. Krusta-

lafvarna, representerade af Lecanora? (tartarea, hypnorum),

Psor*a demissa, Biatora tornoénsis, Rhexophiale coronata, Pan-

naria brunnea och Microglena sphinctrinoides, öfverträffade i

individers antal och yppighet de busk- och bladartade Cetraria?

(hiascens, islandica), Cladonia uncialis, Dactylina arctica, Tham-
nolia vermicularis, Peltigerse, Nephroma arcticum samt Solorina

crocea. Här och der på tundran låg ett stenrös af grofkornig

gneis, i hvilket frodades Cetraria? (nigricans, nivalis och cucul-

lata), Cladonia? (rangiferina, bellidiflora), Alectoria? (ochroleuca,

divergens, nigricans); stenarne sjelfva täcktes af Parmelia? (cen-

trifuga, incurva, alpicola, lanata), Rhizocarpa, Lecidea?, Alec-

toria jubata. I hufvudsak öfverensstämde dessa öar med Taj-

myrön, som jag hade bättre tillfälle att granska, och till hvilken

jag nu öfvergår.

8. Tajmyrön, Aktinia-hamnen på öns sydvestkust (76° 19' N. Lat. och

95° 48' O. Long. Gr.) besöktes den 14—18 augusti.

Denna ö, hvars omkrets belöper sig till 40 eng. mil, hvilar

helt och hållet på en grund af grofkornig gneis. Tundran är

föga kuperad, höjer sig kanske till 150 fot öfver hafvet, samt

består af en i allmänhet väl bevattnad slätt, omvexlande

höjande och sänkande sig; den är temligen rikt öfversållad

med enstaka, vanligen upprättstående stenar samt här och der

med ett stenrös.

Strandvegetationen börjar på klipporna 4—5 fot öfver hafs-

ytan, likasom på Dicksons ö, med Gyrophorae, Parmelise, Rhizo-

carpon o. d. Der jag hade tillfälle att undersöka strandblocken

fann jag dem klent bevuxna med laf, under det att block och

stenar längre in i land voro ganska rikt täckta af Parmelia?

icentrifuga, incurva, physodes, alpicola, lanata), Gyrophorae

(erosa, proboscidea, hyperborea, cylindrica), Cetraria fahlunen-

sis, Xanthoria lychnea, Physcia ca?sia, samt af krustalafvar:

Hsematomma ventosum, Rinodina sophodes, Caloplaca? (ferru-

ginea, vitellina), Lecanora (varia och atro-sulphurea), Rhizo-

carpon- och Lecidea-arter m. fl. I stenrösen fans en särdeles

yppig vegetation af Cetraria? (nigricans, nivalis), Alectoria?
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(ochroleuca, • divergens, nigricans, jubata), Cladonise (rangi-

ferina, coccifera, deformis, bellidiflora). Denna stenbundna

mark, i hvilken man igenkänner Middendorffs laftundra, sådan

han såg den längre in på Taj myrlandet, var en af de rikaste

laflokaler jag sett i Sibirien, men ingalunda hvarken med af-

seende på arters eller individers antal jämförlig med samma
mark på Dicksons ö.

Den fuktiga tundran täcktes af sammanhängande torf, i

hvilken växte en blandning af glest stående gräs m. fl. fanero-

gamer samt mossa och laf med stora mellanrum af blottad,

svart mylla. Här fick man söka innan man kunde finna en

Peltigera eller Nephroma. Jämförelsevis ymnigt fans Tham-
nolia vermicularis, Dactylina arctica, Cladonia) (uncialis, gra-

cilis), Sphaarophorus coralloides. Mera än dessa voro krusta-

lafvarne representerade : Lecanorse (tartarea, hypnorum, brac-

teata), Biatora tornoensis, Pannaria brunnea, Buellise (pulchella,

insignis), Microglena sphinctrinoides m. fl. samt på små stenar

härstädes ymnigt Polyblastia terrestris.

Utefter en stor del af Aktinia-hamnens strand löpte en låg

bank af småsten, öfver hvilken bildat sig en sammanhängande
skorpa af lafvar och mossor. Här växte ymnigt Rinodina tur-

facea, Rhexophiale coronata, Solorina crocea, Alectoriae, Cetra-

rise, Cladonise m. fl. I hamnen utföll en bäck full med stenar; de

voro rikt öfvervuxna af yppiga lafformer: Placodium melanaspis,

Acarospora fuscata, Aspicilise (gibbosa, lacustris), Lecothecium

sp. samt några Lecidese. I kanten af en sötvattenssjö med
låga stränder växte på små stenar en riklig mängd af en

Verrucaria-art samt flere Lecideaceer. Drifved fans i ringa

mängd och var enformigt täckt med Lecanora varia, Caloplacaa,

RinodinEe, Lecidese, Buellia myriocarpa, Pertusaria oculata,

Biatora tornoensis, Xylographa sp. samt i en djup spricka på
bark ett par individer af en art hörande till slägtet Calicium

eller Chenotheca.

Bland de större lafvarne äga Parmeliacei på Tajmyrön
utan tvifvel största antalet individer eller rättare sagdt täcka

den största ytan; derefter komma ungefär i följande ordning:
Cladoniacei, Umbilicariacei, Usneacei samt slutligen Peltigera?.

Bland krustalafvarne torde Lecideacei förekomma ymnigast,
dernäst Lecanoracei, öfriga familjer äro obetydligt represen-

terade, af Coniocarpi sågos två, af Glseolichenes en, af Sclero-

lichenes ingen art.
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9. Kap Tscheljuskin, den vestligare af de båda uddarne. (77° 36' N. Lat.

och 103° 25' O. Long. Gr.), besöktes den 19 och 20 augusti. Uppehåll

5 timmar.

Landet närmast kusten höjde sig blott något tiotal fot

öfver hafsytan och visade sig som en torr slätt betäckt af små
skifferbitar samt sprucken i sexkantiga rutor. Vegetationen

var särdeles mager; på stora sträckor mark växte hvarken

fanerogamer, mossor eller lafvar. Längst ut på udden gick en

qvartsgång, och der lågo några manshöga qvartsblock rikt

öfvervuxna med Gyrophorse (reticulata, erosa, hyperborea, cy-

iindrica), Physcise (pulverulenta, caesia, stellaris), alla yppigt

utvecklade, samt dessutom Xanthoria lychnea, Parmelia? (alpi-

cola, lanata), Rhizocarpa, Lecidea?, Sporostatia testudinea m. fl.

Fotsstora skifferstycken förekommo talrikt, isynnerhet ut på
udden; här frodades Caloplaca elegans, Placodium circinatum?,

Aspicilias (gibbosa, cinerea, lacustris, flavida), Acarospora fus-

cata, Lecidea?, Polyblastia?.

En sammanhängande skorpa af mossa och laf hade bildat

sig blott på skyddade ställen på en utmed stranden löpande

vall af småsten och grus, mellan på kant stälda större skiffer-

stycken, kring de stora qvartsblocken ut på udden, och i denna

skorpa sågs en omvexlande vegetation af Rinodinse (turfacea,

nimbosa), Lecanorse (tartarea, hypnorum, subfusca, verrucosa,

castanea, bracteata), Caloplaca? (cerina), Jungermannise, Poly-

blastise (terrestris, bryophila m. fl.), Lopadium pezizoideum,

Blastenia leucorrhoea, Toninia?, Lecidea?, Buellia parasema.

Större lafvar sågos sparsamt och klent utvecklade, Alectorise,

Cetrariee (nigricans, jubata, ochroleuca), Stereocaula (tomento-

sum, denudatum), Cladonite, Cetrarire, Parmelia saxatilis,

Sphrerophorus coralloides, Peltigera?, Solorinse, Dactylina arc-

tica m. fl. På ett inskränkt ställe växte yppig Cetraria juni-

perina. Vegetationen började ungefär 5 fot öfver hafsytan.

På den sparsamma, lågt ned liggande drifveden sågos några

Lecidea-arter samt Caloplaca vitellina.

På kap Tscheljuskin täcker bland lafvarne familjen Leca-

noracei största ytan. Derjämte förekomma ymnigt Lecideacei

och Verrucariacei. Kanske först i ordning efter dessa Parme-

liacei, Umbilicariacei, Cladoniacei, Usneacei, alla fyra ungefär

lika representerade. Af Sclerolichenes antecknades blott Iona-

spis rhodopis.

10. • Preobrascheni-ön vid Cbatangas mynning (74° 44' X. Lat. och 113°

10' O. Long. Gr.) besöktes den 24 augusti. Uppehåll 3 timmar.

Ön är ungefär 4 eng. mil i omkrets, stupar åt nordost
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brant ned i hafvet från en höjd af 250 fot och. är åt sydvest

utdragen i tvänne långa smala landtungor. Bergarten är

sandsten och kalkskiffer troligen tillhörande juraformationen.

Den lilla del af branten, som jag hade tillfälle att under-

söka, saknade all vegetation ; ej en enda laf kunde upptäckas

på den nakna lodräta väggen. Bättre resultat gaf granskningen
af den mot vester och sydvest temligen skarpt sluttande

backen. Här växte en yppig flora af fanerogamer, mossor och

lafvar om hvarandra, gödda af de på ön i tusental häckande
alkorna. Här växte Alectorire (nigricans, jubata, ochroleuca,

divergens), Stereocaulon tomentosum, Cladonia?, Cetrariaa (ni-

valis, aculeata m. fl.), Xanthoria lychnea, Solorina saccata,

Peltigera venosa, Nephroma sp., Leptogium spongiosum samt
af krustalafvar enformigt men yppigt af Rinodinre (turfacea,

mniaraea), Caloplacre, Lecanorre, Polyblastia3. På denna slutt-

ning lågo spridda stora skifferstycken täckta af Caloplaca^

(elegans, vitellina), Lecanoraa (Hageni, calcarea, gibbosa, circi-

nata?), Buellia albo-atra, Verrucariacei och andra.

Anmärkningsvärdt är, att vegetationen på den af mig helt

flyktigt undersökta landtungan började så lågt som kanske
blott en fot öfver hafsytan, der en sammanhängande skorpa

af mossa och laf var bildad, rik på yppiga former, Toninia

cumulata, Buellia insignis, Polyblastia bryophila, Stereocaula

m. fl. Här lågo större drifvedsstockar med den vanliga be-

klädnaden : Lecanora varia, Caloplacse (vitellina, pyracea, ce-

rina), Rinodina exigua, Buellia myriocarpa, Lecideas.

Hvilken familj här är rikast representerad har jag svårt

att afgöra. Kanske komma Lecanoracei först, men närmast
dessa och kanske täckande lika stor yta Usneacei, Parmeliacei,

Cladoniacei; fåtaligare äro Lecideacei, Verrucariacei. Af Um-
bilicariacei antecknades ingen, af Sclerolichenes blott Gyalecta

foveolaris.

11. Kap Jakan (tvänne punkter något öster om sjelfva udden, den ena
69° 22' N. Lat, och 177° 20' O. Long. Gr., den andra 69° 22' N. Lat. och
178° 0' O. Long. Gr.) besöktes den 8 och 9 september. Uppehåll samman-
lagdt 6 timmar.

På första stället hann jag blott flyktigt besöka en liten

brant på 30 fot, hvilken utgjordes af flintblock rikt öfvervuxna
af Rhizocarpa (geographicum och grande), Sporostatia testu-

dinea, Parmelire (stygia, lanata, alpicola), Gyrophorre (reticu-

lata ymnigast), Lecidese och andra.



'208 ALMQVIST, L I CHEKOLOGISKA IAKTTAGELSE!:.

På det senare stället utgjordes stranden af sand. Här
började vegetationen ungefär 10 fot öfver dåvarande vatten-

ståndet på en liten grusvall, som gick parallelt med stranden.

Denna var täckt af en sammanhängande skorpa af mossa och

laf: Cladonise (illa utvecklade), Rinodina turfacea, Lecanorae,

Lopadium pezizoideum, Caloplaca3 m. fl. Der innanför vidtog

en tundra, hvilande på lerblandad sand, än bevuxen med gräs

utan inblandning af laf, än på mera höga delar sprucken i

sexkantiga rutor och nästan blottad på växter utom på de

småstenar af kalkhaltig kiselskiffer eller kloritskiffer, på hvilka

funnos Lecidese (crustulata, macrocarpa, Dicksoni), Lecanora

lacustris, Rhizocarpa. På större stenar tillkommo Gyrophorse

{erosa, hyperborea). Inpå gräsmarken träffades några stora

tufvor med gångar in i jorden, troligen räfkulor; på dessa

växte ymnigt Lecanora tartarea, Biatora tornoénsis samt i

gångarne vacker Coniocybe furfuracea.

Något längre åt öster stupade tundran från en höjd af

30—50 fot brant i hafvet, blottande lager af kloritskiffer samt

lerblandad kalk och flinta, alla tydligen stadda i hastig vitt-

ring. I dessa branter fans en lafvegetation, ehuru knapp och

inskränkt till de hårdare bergarterna, i undangömda vinklar

och vrår: Caloplaca? (elegans m. fl.), Lecanorse (cinerea, gibbosa,

Hageni), en och annan Verrucariacé m. fl.

Jag föreställer mig, att på dessa ställen Lecideacei i indi-

vidrikedom öfverträffar alla andra familjer. Kanske täfla med
dessa Lecanoracei, Cladoniacei. Först senare komma Usneacei,

Parmeliacei, Umbilicariacei samt Verrucariacei. På senare

stället visade vegetationen i sin helhet stor likhet med den,

med hvilken vi senare fingo göra närmare bekantskap på

Tschuktsch-halfön.

12. Rirkajpia (Nordkap, 68° 55' K Lat. och 170° 25' V. Long. Gr.) besöktes

den 12 och 13 september. Uppehåll 6 timmar.

Udden bildad af ett 300 fot högt berg, som stupar brant

i hafvet mot norr, men mot söder utgöres af en starkt slut-

tande ur af stora, skarpkantade block af plutonisk bergart lika

dem på Dicksons ö. Dessa block ägde den yppigaste lafflora

vi sett i Sibirien; ej ens Dicksons ö kan uthärda en jämförelse.

Här förekommo yppigt utvecklade bland annat: Parmelia)

(stygia, centrifuga, saxatilis, physodes, alpicola, lanata), Cetrarise

(fahlunensis, glauca), Gyrophoraa (erosa, hyperborea), Lecanorse

(sordida, straminea, atro-sulphurea, cinerea, badia, atra), Acaro-

sporaä (fuscata, molybdina, chlorophana), Sporostatia testudinea,
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Lecidese (armeniaca, Dicksoni, fusco-atra m. fl.), Rhizocarpa
(geographicum, grande), en Calicié. Högsta toppen kläddes af

Ramalina pollinaria, Gyrophora reticulata samt Xanthoria
lychnea. Mellan stenblocken funnos särdeles yppiga Cladonise

(rangiferina, coccifera, deformis, pyxidata, gracilis, bellidi-

flora), Dactylina arctica, Thamnolia vermicularis, Cetraria ni-

valis, Sphserophorus coralloides, Alectoria jubata. Af en till-

fällighet blef ej sjelfva branten åt norr undersökt.

Stora hvalrefben, nedslagna i marken, träffades ymnigt;

på sådana trifdes Lecanora straminea, Acarospora molybdina,
Xanthoria lychnea och Physcia csesia; mindre talrikt funnos
Lecideacei. Björnskallar och mindre ben voro täckta af Calo-

placae (cerina, vitellina, elegans), Lecanorse (subfusca, Hageni),

Physcise, Xanthoria lychnea jämte Lecideaceer.

Tundran nedanför udden påminner både med afseende på
fanerogam- och laffloran lifligt om den på Tschuktsch-halfön

;

den var till stor del täckt med gräs. På tufvor, på gamla
jordboningar o. s. v. fans ej obetydligt med lafvar: Lecanoree

(tartarea, hypnorum, castanea), Pertusarise (coriacea, oculata),

Biatora tornoensis, Psora atro-rufa, Rinodina turfacea, Lecidea

sanguinaria, Buellise (pulchella, parasema), Lopadium pezizoi-

deum, Dermatocarpon cinereum, mera sparsamt stora lafvar:

Cladonise, Stereocaula, Solorina crocea, Peltigerse.

Två eng. mil söder om udden besöktes en snöhöljd sten-

backe, hvarest Alectoria ochroleuca, Lecidese (armeniaca, agleea,

Dicksoni), Gyrophorse (arctica, proboscidea), förekomma särde-

les ymnigt.

Här äro kanske förherskande Parmeliacei, Lecideacei samt
Lecanoracei; i andra rummet komma Usneacei, Cladoniacei,

Umbilicariacei. Ofriga familjer stå långt efter. Af Collemacei

och Sclerolichenes iakttogs ingen art, af Verrucariacei blott en,

af Caliciei två.

13. Vinterqvarteret vid Pitlekaj (67° T N. Lat. och 173° 24' V. Long.

Gr.). Uppehåll från den 28 september 1878 till den 18 juli 1879.

Landskapet vid Pitlekaj är enformigt och ödsligt; en föga

kuperad tundraslätt utbreder sig framför oss, begränsad i

vester af den närliggande Jinretlens udde och en strax söder

derom belägen 300 fot hög kulle, i söder af ett 20 eng. mil

aflägset, 600 fot högt berg, i sydost af en rad högre fjäll långt

i fjerran eller af mera närbelägna kullar. Under klara dagar

kan man i öster se några högre toppar strax söder om det

30 eng. mil aflägsna Enurmi (Sertse-kamen). På sjelfva stran-

14
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den finner man vid Pitlekaj en rad sandkullar, innanför hvilka

vidtager ett af lös sand bestående lågland. Detta aflöses i sin

tur af en rad större eller mindre laguner. På andra sidan

dessa vidtager en något högre belägen slätt. Så är i allmänna

drag kusten bildad stora sträckor öster och vester om vårt

vinterqvarter. Någon vexling får man dock se. Den högre

slätten kan mera närma sig hafvet, så att den låga sand-

stranden blir helt smal, eller stupa direkt ned i detsamma;

strandkullarne kunna bilda en sammanhängande vall eller

saknas o. s. v. Blott vid Jinretlens udde bildas stranden af

sten. Lika enformig är tundran inåt land. Här och der

skär en lagun långt in, stundom träffas en insjö eller en liten

flod, men för öfrigt samma enformiga slätt, som vågformigt

höjer och sänker sig. Sällan träffas en högre kulle, aldrig en

sten, utom på toppen af de högsta kullarne.

Snöfall afbröt redan den sista dagen af september alla

iakttagelser för lägre belägna delar af kusten, under det att

udden vid Jinretlen ännu ett par veckor var tillgänglig.

Först i midten af juni kunde studierna i naturen återtagas.

Då företogs en slädtur 30 eng. mil söder ut till midten af

Koljutschin-viken. Hela landskapet var ännu snötäckt, utom
kullar, åsar, lagun- och flodstränder. Foten af det 600 fot

höga berget i söder passerades ; det var ännu fullkomligt täckt

af snö. Tundran var för öfrigt obetydligt kuperad ; inga höga
berg sågos i närheten. Längre öster ut på Tschuktsch-halfön

samt på andra sidan Koljutschin-viken sågos deremot ståtliga

fjäll på flere tusen fot. Östra stranden af Koljutschin-viken

utgöres af en bank af grus och lera utan sten, hvilken på ett

ställe (Jinrepeltka) höjer sig med fantastiska konturer till 100

fot. En annan utfärd gjordes den 1 juli till den 15 eng. mil

öster ut belägna ön Tjapka. Oaktadt studierna för öfrigt varit

inskränkta till Pitlekaj s närmaste omgifning, hafva vi troligen

haft tillfälle att undersöka de flesta lokaler mellan Koljutschin-

viken och Enurmi (Sertse-kamen) och dessutom öfvertygat oss

om, att tundran ännu 30 eng. mil söder ut i sin allmänna
karakter öfverensstämmer med kusttundran.

För att lemna en föreställning om laffloran i trakten

torde det vara lämpligt att beskrifva följande lokaler.

Sandstranden vid Pitlekaj ligger blott några få fot öfver

hafvets yta och bildar en alldeles jämn landremsa mellan
strandkullarne och lagunerna, hvilka här ligga */s eng. mil in

i land. Här på låglandet ligger snön länge qvar; ännu sista

dagarne af juni var det snöhöljdt. Strandkullarne bestå af
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sand och äro glest bevuxna ined Elyinus mollis, bland hvilken
man möjligen kan finna en Cetraria hiascens. Marken närmast
dessa är till stor del naken, visande den fina sanden blottad,

på mindre fläckar täckt af en tunn, svart- och hvitbrokig
skorpa af mossa, bland hvilken man finner ej så obetydligt

med lafvar. Här träffas Lecanora tartarea och hypnorum,
Rinodina turfacea, Microglena sphinctrinoides, Lopadium pezi-

zoideum, Bacidia atrosanguinea, Blastenia leucorrhoea, Lecideae

(elseocroma o. a.), Pannaria brunnea, Pertusarise (oculata och
coriacea), Derinatocarpon cinereum, Leptogium spongiosum
samt Parmelire (saxatilis och physodes), Cladoniae (uncialis,

gracilis m. fl.), Stereocaulon tomentosum, Solorina crocea,

Sphserophorus coralloides. På vissa fläckar voro dessa lafvar

förherskande framför mossan. Här och der står en liten ned-

tryckt Salix eller en liten grästufva, men blott i de talrikt

förekommande vattensamlingarne växer gräs tätt, utan att

derför utesluta mossa och laf. Här träffas Nephroma arcti-

cum, PeltigeraB jämte några ej sparsamt förekommande krusta-

lafvar.

Stenar af en knytnäfves storlek ligga spridda öfverallt på
detta lågland. På dem växa Rhizocarpon geographicum, Le-

cidese (Dicksoni o. a.), Lecanora lacustris och cinerea, Acaro-

spora fuscata. På en temligen betydlig sträcka nära Pitlekaj

består låglandets yta till stor del af små stenar, på hvilka

man jämte föregående finner ymnigt Gyrophora proboscidea;

på en tums stor sten kunde flere stora individer af denna laf

finna fäste. En annan lokal förtjenar att särskildt nämnas.

Strax vester om byn utfaller en liten elf, hvars stränder ut-

göras af sandkullar. Dessa äro glest bevuxna med nyssnämnda
Elymus, och dessutom träffas här en ganska egendomlig laf-

vegetation. I den lösa sanden växa yppigt, till och med bil-

dande små tufvor, Cetrarise (hiascens, islandica, cucullata, acu-

leata), Alectorise (jubata, nigricans, divergens), Stereocaulon

tomentosum, Cladonia pyxidata och bellidiflora, Thamnolia

vermicularis, Ramalina sp. Mellan byarne Najtschkaj och

Tjapka bildas stranden 3 eng. mil af en 20 fot hög strand-

vall, glest bevuxen med samma Elymus. På vallens södra

sida fans i sanden alldeles samma lafvegetation, och dessutom

träffades illa utvecklad Alectoria ochroleuca.

Slätten på andra sidan den låga sandstranden täcktes

af en sammanhängande matta af blomväxter. Vi hafva haft till-

fälle att vandra öfver stora sträckor deraf och öfverallt funnit

den enahanda. Under färden söder ut befans den ännu i midten
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af juni snöhöljd, men man kunde dock iakttaga, att mattans

sammansättning var alldeles den samma, der vi då foro fram,

som vi två veckor senare fingo tillfälle att närmare studera

snöfri i närheten af vinterqvarteret. Man träffar här smärre

fläckar, der gräset står tätt och bildar en alldeles jämn matta,

i hvilken man blott finner litet mossa och möjligen Tham-

nolia vermicularis. På mera sumpiga ställen tillkommer ej

obetydligt med mossa, och här träffas sparsamt Nephroma
arcticum, Peltigerse (aphtosa, malacea, canina, polydactyla),

Siphula ceratites?, Cetrarise (islandica och cucullata). Men
öfvervägande största ytan af tundran inuti landet intages af

<ett slags tufmark. De små, knapt fotshöga tufvorna bildas af

Eriophorum vaginatum; de stå ganska tätt, och mellan dem
finnas ymnigt Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Vaccinium

vitis idsea, Empetrum nigrum m. fl. Det är troligt, att marken
i sin helhet på sensommarn skall se temligen grön ut, men
att hvita partier här och der skola skina igenom l

. Tufvorna

äro nämligen till stor del utdöda och täckta af en lafkrusta

af Lecanora tartarea, Pertusaria oculata, Lecidea sanguinaria

och tornoensis, Normandina viridis. I kanten af tufvorna

eller mellan dem finner man Cladonise (rangiferina, uncialis,

deformis, coccifera, bellidiflora), Thamnolia vermicularis, Dacty-

lina arctica, Sphserophorus coralloides, Cetraria cucullata och

nivalis.

På toppen af små kullar, åsar, lagun- och flodstränder

finner man denna vegetation afbruten af en annan. Här täcker

ej tjock torf marken, utan blott en tunn skorpa, i hvilken man
af blomväxter finner en och annan Dryas eller Andromeda
tetragona, men mest små krypande Salices och Diapensia

lapponica, båda till stor del döda. Dessutom finnes här mossa,
men förherskande äro lafvar. Ymnigast Lecanora tartarea och
Pertusarise (obducens, oculata, dactylina, panyrga, bryontha,

glomerata), Lopadium pezizoideum; efter dessa Alectoria nigri-

cans och jubata, Thamnolia vermicularis, Parmelia saxatilis

och physodes. Mindre ymnigt träffas Lecidea tornoensis och
olseocroma, Buellia parasema och pulchella, Rinodina turfacea,

Cladonia pyxidata och coccifera, Cetraria nivalis och cucullata,

Solorina crocea, Psora demissa, Sphrerophorus coralloides,

Toninia syncomista, Microglena sphinctrinoides; på Diapensia
träffas särdeles ymnigt Lecidea diapensise, Lecanora castanea,

Caloplaca ferruginea och cerina. Här och der förekomma i

denna skorpa små tumsstora stenar bevuxna med Rhizocarpa,
1 Jämför F, B. Kjellman, Om växtligheten på Sibiriens nordkust.
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Lecanorse (varia, badia, cinerea, lacustris), Caloplaca vitellina,

Acarospora fuscata, Lecidese, samt på något enda ställe Gyro-
phora proboscidea och Alectoria jubata. Ej så sällan träffas

i denna skorpa smärre fläckar, der naken grusbotten träder i

dagen. Som sagdt, denna lafmark träffas här och der på
tundran. Bäst har jag studerat den söder ut, då i midten af

juni sådan mark var den enda fullkomligt snöfria.

Jinretlens udde 3 eng. mil vester om Pitlekaj är 200 fot

hög. Tundran höjer sig småningom söder ifrån ganska lång-

samt till denna höjd, sänker sig sedan något mot hafvet, för

att från 100 fot stupa brant i detsamma. Hela branten torde

utgöra något mer än 1 eng. mil i längd och består af granit.

Den bildar en mängd utsprång, klyftor, grottlika bildningar

samt enstaka stående pelare, och vid foten finnas stora ned-

fallna block. Hela denna stora yta är så godt som alldeles

naken. Jag har oaktadt träget sökande blott i en och annan
liten remna eller annan skyddad plats kunnat upptäcka några

få qvadrattum täckta af laf (en eller två Verrucariaceer och ett

par ännu obestämda former). I en enda mindre klyfta har

påträffats god lafvegetation ; denna låg ej öppen för nordan-

vindarne liksom de öfriga, utan vette mot sydvest. Här växte

på väggarne: Rhizocarpon geographicum och grande, Xanthoria

lychnea, Acarospora molybdina och fuscata, Lecanora straminea

och atro-sulphurea, Caloplaca pyracea samt sparsamt Pyrenop-

sis granatina, Physcia balanina, Lecania aipospila, Verrucaria

sp., Ramalina sp. Alla dessa gingo ned till blott ett par fot

öfver vattnets yta. På en skyddad afsats växte Lecidea ne-

glecta och Stereocaulon evolutum. Dessutom hafva ett par

större stenblock anträffats, rikt klädda isynnerhet på södra

sidan af Physcia balanina, Acarospora molybdina, Lecanora

straminea och varia, Rhizocarpon grande; men dessa lågo alla

på ställen, der den tvära branten dragit sig något från sjelfva

stranden och voro i början af juli snöfria. Hela branten var

under vintern tjockt täckt med snö, närmare vattnet af upp-

skjuten is, och ännu i midten af juli voro klyftor och grottor

långt ifrån bara.

Tundran uppe på sjelfva udden är alldeles lik ofvan skil-

drade tufmark, utom det att den är öfversållad af stenar.

Närmare krönet af branten träffas större tufvor, vallar och

andra smärre upphöjningar, täckta af en tjock torf, på hvilken

man finner en yppig lafvegetation mest af Caloplaca?, Rinodina

turfacea, Lecanora tartarea och hypnorum, Pannaria brunnea,

Spheerophorus coralloides; men här träffas äfven Pertusarise
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(bryontha, oculata, dactylina), Lopadia (pezizoideum, fecundum,

fusco-luteum), Biatora tornoensis, Arthroraphis flavo-virescens,

Cladonise (coccifera m. fl.), Peltigera malacea, Blastenia leucor-

rhoea, Dermatocarpon cinereum samt i en djup håla Coniocybe

furfuracea.

Stenar, några manshöga, de flesta blott ett par fot i genom-

skärning, ligga som nyss nämndes spridda på tundran; deras

antal tilltager när man närmar sig krönet, och här bilda de på

ett par ställen rös. I dessa kunna träffas dålig Cladonia rangi-

ferina och dylika lafvar, men i allmänhet saknas lafvar mellan

stenarne. På dem finner man deremot en rik vegetation. Ym-
nigt växa här Parmelise (saxatilis, stygia, physodes, centrifuga,

alpicola, lanata), Lecanorse (atro-sulphurea, varia, straminea),

Acarospora molybdina, Cetraria fahlunensis, Gyrophora erosa,

Xanthoria lychnea, Physcia csesia, Rhizocarpa (geographicum,

grande, alpicolum), mera sällsynt träffas Parmelise (olivacea

och incurva), Lecidese (sanguinaria, Dicksoni, tenebrosa, macro-

carpa m. fl.), Lecanora badia, Pyrenopsis granatina, Hsemat-

omma ventosum, Aspicipa cinereo-rufescens, Caloplaca elegans.

Utom stenar och torfjord finner man nära krönet ställen

uteslutande bevuxna med svart mossa, på hvilken man kan

finna Rhexophiale coronata, Lopadium pezizoideum; på mera

fuktiga ställen finner man deruti Siphula ceratites(?). Slutligen

möter man vid krönet fläckar af bar mark samt smärre fläckar

med lafvar, liknande det förut beskrifna täcket på kullars och

åsars toppar.

Ett stycke vester om denna udde träffas en strandbrant,

bildad af kalksten. Kalkklipporna äro föga vittrade, ungefär

20 fot höga. De voro till stor del nakna, delvis täckta af

Lecanora Hageni, Physcia csesia, stellaris c. fr., Lecidese, Calo-

placse (pyracea och vitellina) och andra.

En eng. mil sydvest om denna udde höjer sig tundran

småningom till en kulle om 300 fot (traktens högsta punkt),

utan att i allmänhet förlora sin vanliga karakter. På norra

sluttningen finner man dock stora bara fläckar, skilda af en

mer eller mindre smal rand af högre växter, lafvar och mossor.

Närmare toppen träda stenar allt talrikare i dagen. Här af-

tager ock torfjordens tjocklek, och marken blir till stor del

täckt af laf och mossa på så sätt, som ofvan skildrats vid tal

om toppar af kullar o. d. Sjelfva toppen utgöres på denna
kulle af stenbunden mark. Stenarne äro blott ett par fot

stora, och emellan dem finner man en sparsam stenrös-flora

:

illa utvecklade Cladonise (rangiferina och andra),' Alectorise



VEGA-EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 215

(jubata, nigricans, divergens, ochroleuca). Stenarne äro der-

emot rikt klädda af lafvar, i hufvudsak de samma som omtala-
des växa på Jinretlens udde. Här träffas dessutom Gyrophora
proboscidea, Cetraria glauca, Lecidea armeniaca, Lecanora
sordida.

Ön utanför byn Tjapka (Idlidlja, belägen 14 eng. mil öster
om Pitlekaj) besöktes den 2 juli. Den ligger ungefär en eng.

mil utanför kusten ocb mäter i omkrets endast en eng. mil.

Åt söder sluttar den långsamt ned till en låg sandstrand med
enstaka, ganska stora strandblock, under det att den från 80
fot stupar brant åt norr och öster, blottande gneislager af

olika hårdhet. Uppe på ön finner man en ganska yppig vege-

tation af blomväxter; lafvarne äro hänvisade till stora tufvor

och dylika bildningar; här och der, isynnerhet närmare krönet,

ligga talrika smärre stenblock. På stenblocken på öns södra
sida växte ganska ymnigt äfven närmare vattenytan: Verru-
caria sp., Rhizocarpon grande, Lecanora Hageni, Caloplaca

pyracea. Branterna åt norr voro till stor del nakna, här
träffades blott en Verrucaria; i klyftor åt nordost och ost

träffades bergväggar deremot rikt öfvervuxna af Lecanora stra-

minea, Acarospora molybdina, Caloplaca crenulata, Rhizocarpon
grande, alla ytterst ymniga. Stenarne uppe på ön ägde en

rik,*men särdeles enformig beklädnad af Lecanorse (straminea,

saxicola, atro-sulphurea, varia, Hageni), Rhizocarpon geogra-

phicum och grande, Physcise (balanina, csesia, obscurä), Xan-
thoria lychnea, Parmelia saxatilis samt några Lecidese. På
tufvorna och bland blomväxterna träffades nästan uteslutande

Caloplacse, Rinodina turfacea, Lecanora saxicola, yppiga Cla-

donise (coccifera, deformis, bellidiflora, pyxidata o. a.), Tham-
nolia vermicularis, Cetraria nivalis och cucullata, Ramalina sp.

Små Salixbuskar träffas ymnigt på nästan all slags mark
;

de ligga nästan alltid starkt tryckta mot jorden och nå sällan

större längd än två fot eller en tjocklek öfverstigande en tum.

På dessa finner man alltid samma lafvar: Caloplaca pyracea,

Rinodina exigua, Lecanora varia, Buellia myriocarpa, Artho-

pyrenia sp. Drifveden är ofta rikt täckt af Lecanora varia,

Caloplaca vitellina och pyracea, Rinodina exigua och turfacea,

Buellia myriocarpa, Xylographa sp., Lecidese. När den blifvit

mera rutten, tillkomma ej sällan Biatora tornoensis, Lecanora

tartarea och Cladonise. Ben äro ofta rikt öfvervuxna af lafvar:

Caloplacse (vitellina, carina m. fl.), Lecanora Hageni och sub-

fusca, men mest med Lecideacei, af hvilka de ymnigast före-

kommande äro mig okända. På större ben finnas derjämte
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Lecanora straminea, Acarospora atro-sulphurea, Physcise, Xan-

thoria lychnea.

Det är sannolikt, att på den tufviga marken flere familjer

måste anses lika mycket representerade. Familjer, som repre-

senteras af en enda art så ymnigt förekommande som Spheero-

phorus coralloides, Dactylina arctica, Thamnolia vermicularis,

böra nämligen ställas i jämnbredd med de eljest ymnigast

förekommande Cladoniacei, Lecanoracei, Lecideacei. På den

ofvan beskrifna, af lafvar mera uteslutande täckta marken

torde Lecanoracei vara förherskande. På stenarne på Jinret-

lens udde tror jag Parmeliacei täcka största ytan och derefter

Lecideacei och Lecanoracei, under det att på Tjapka-ön Lecano-

racei kanske jämte Lecideacei böra ställas i främsta rummet.

2. Öfversigt öfVer kusttundrans laflokaler.

För att gifva en klarare föreställning om lichenfloran på
dessa kuster, torde det vara lämpligt att sammanfatta de lokaler

för lafvar, vi haft tillfälle att undersöka, på följande sätt.

Sjelfva stranden erbjuder några egendomligheter, som
måste starkt framhållas. På de talrikt förekommande ställen,

der denna ej utgöres af sten, möter man en växtbeklädnad på
marken först 4—6 fot öfver vattnets yta, ofta högre upp, sällan

lägre. Det vanliga är, att den börjar på en liten strandvall af

grus och småsten, löpande parallelt med stranden. På strand-

klippor finner man närmare vattengången ej en enda laf, och

äfven högre upp visa de sig vanligen alldeles blottade. Under
hela färden mellan Chabarova och Vegas vinterqvarter är

knapt en Verrucaria funnen på en dylik plats. Vi träffade en
50 fot hög brant på Wajgatsch-ön vettande åt söder utan laf-

beklädnad. Likaså var en 100 fot hög brant på Preobrascheni-

ön samt en 50 fot hög vid kap Jakan nästan alldeles blottade.

Alla dessa bestå emellertid af starkt vittrande bergarter, och

man kan tänka sig, att i följd deraf en lafbeklädnad ej hinner

bilda sig. Men äfven Jinretlens udde, som från 100 fot stupar

brant mot norr och består af granit, saknar här lafvar; man
kan lätt räkna de i en och annan skyddad springa befintliga

lafindividerna. Att vittringen äfven här spelar en stor roll är

påtagligt; men att höga pelare nedanför branten samt de tal-

rikt förekommande remnorna och grottlika bildningarne sakna
lafvar, måste bero på något särskildt förhållande.

Att nära vattenytan en vegetation ej kan utveckla sig är
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naturligt, när man besinnar, att isen under vintern uppskjutes

ganska högt upp på land och då afskafver allt, som kommer i

dess väg. Våra iakttagelser öfver lafbeklädnaden på branter

mot hafvet äro olyckligtvis ofullständiga. Men när vi funnit

så många branter — och särskildt den i nere afseenden (syd-

ligt läge, god bergart) gynnade vid Jinretlen — nästan full-

komligt blottad, måste det antagas, att detta är en vanlig före-

teelse på Sibiriens nordkust. Hvad som föranleder detta på
ställen som ej kunna nås af isen är svårt att säkert afgöra.

Sedan vid Jinretlen träffats en mindre brant åt sydvest tem-

ligen rikt täckt med laf ända ned mot vattenytan, tyckes or-

saken böra sökas deri, att de äro utsatta för nordanvindarnes

våldsamma verkningar, kanske också deruti, att snön här åt

norr qvarligger så länge. Att lokala förhållanden spela en

stor roll ser man deraf, att ön vid Tjapka blott 20 eng. mil

öster om Jinretlen visar sig så olika. Här rinnas Verrucaria-

arter ganska nära vattenytan, och hela branter äro täckta af

laf. Klimatet kan ej vara olika på dessa båda närbelägna

punkter; men öns branter bilda talrika vinklar och vrår och

ligga kanske ej alldeles så öppet för vind och ispressning;

detta kan dock ej tillfredsställande förklara den stora olikheten.

Jag nödgas inskränka mig till att fästa uppmärksamheten på,

att vi här på Tschuktsch-halfön uppenbarligen befinna oss på
en öfvergångsmark mellan ett nordligare och ett sydligare

område.

Torr mark med ofruktbar jordmån af grus, sand, ler-

blandad sand, små skifferstycken o. d. har expeditionen ofta

träffat täckt med en tunn skorpa af mossa och laf utan betydlig

inblandning af högre växter. I Middendorffs arbete finnes ej

dylik mark beskrifven; den tyckes ej förekomma längre in i

Tajmyrlandet, oaktadt den är så vanlig utefter Sibiriens nord-

kust. Deremot fann Schmidt 1 en liknande långt in på Gyda-
tundran. Sådan vegetation ses på för öfrigt naken mark kring

någon jordfast sten, en drifvedsstock eller en djupt rotad fane-

rogam, der skorpan hålles på sin plats eller är skyddad för

rinnande vatten samt för bortslitning af is och snö. I mera
bördig trakt intager den toppen af en kulle eller ryggen af en

ås. Skorpan är till stor del bildad af lafvar, och öfvervägande

af krustalafvar tillhörande familjerna Lecanoracei och Lecidea-

cei. Derjämte kan man finna någon Polyblastia, Dermatocarpon
eller några få andra. De större lafvarne representerades af

Alectoria jubata, Parmelia saxatilis, Cladoniae, Peltigeree eller

1 Anfördt ställe s. 77.
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Solorina crocea förekomma här i ringa mängd och äro dåligt

utvecklade. Karakteren hos laffloran är ungefär densamma
på alla dylika ställen. Arter kunna på olika platser ersätta

hvarandra, men familjerna tyckas öfverallt ingå i samma för-

hållande.

Smärre näckar naken jord träffar man ej sällan; på
Tschuktsch-halfön ses sådan här och der i den nyss omtalade

laf- och mosskrustan. Den låga sandstranden vid Pitlekaj och

på Hvitön var i stor utsträckning naken; likaså stora fält

vid Chabarova, kap Tscheljuskin och kap Jakan. På sist-

nämnda ställen var marken sprucken i sexsidiga rutor med
svällande inre och sänkt periferi, saknande vegetation utom i

sprickorna mellan dessa rutor, i hvilka en eller annan blom-

växt eller laf (Cetraria, Thamnolia) finner sitt usla uppehälle.

Ett sammanhängande täcke af högre växter kan troligen

bildas på kusttundran öfverallt, der ej jordmånen är för ogyn-

sam. Så långt i norr som på Tajmyrön och Dicksons ö täcktes

marken mellan stenrösen nästan helt och hållet af en samman-
hängande torf, bildad till stor del af gräs och Cyperaceer. På
skiffergrunden vid Chabarova, på den låga sandmarken på
Beli ostrow och vid Pitlekaj voro blott dalar, kärr och sjö-

stränder gröna; vid kap Tscheljuskin sågs ingen grön matta.

Men blomväxterna stodo glest, de bildade visserligen en sam-

manhängande torf, men på denna hade mossa och laf i mängd
slagit sig ned. Tät massa af högre växter träffades blott på
små, särskildt gynnade partier af tundran, så t. ex. på en

jordvall vid Chabarova och på delar af den väl gödda Preo-

brascheni-ön. Hed hafva vi ej sett.

Inblandning af laf i nyss omtalade ängsmark, äfven der

den är ganska fuktig, är på många ställen betydlig, och det

egendomliga är, att krustalafvarne äfven här spela så stor roll.

öraset stod på Tajmyrön ganska glest, ett strå här och ett

der; mellan dessa och den ej ymnigt förekommande mossan

växte i den bruna myllan Cladonise (uncialis, gracilis m. fl.),

Dactylina arctica, Thamnolia vermicularis, men långt större

yta täcktes af krustalafvar : Lecanorse (tartarea, hypnorum,

bracteata), Lecidese (tornoénsis, sanguinaria) jämte andra, isyn-

nerhet Lecanoracei och Lecideacei. På Dicksons ö stod gräset

mera tätt och lafvegetationen var knappare. På Tschuktsch-

halfön träffades fält täckta af blomväxter utan inblandning af

mossa eller laf; på mera fuktiga ställen tillkom betydligt med
mossa, och här kunde man finna en Peltigera-art eller Ne-

phroma arcticum. Men på den härstädes förherskande tufviga



VEGA- EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 219

marken växte laf i mängd ; stora ytor täcktes af Lecanora

tartarea, Pertusarise, Lecideae och andra krustalafvar ; äfven

Thamnolia, Dactjdina arctica, Cetraria- och Cladonia-arter före-

kommo ymnigt. Men hvarken här eller på någon annan ej

stenbunden mark på kusttundran hafva vi funnit stora lafvar

sådana som Cetrarior, Cladonior och Alectorior täckande en

betydligare yta eller särdeles väl utvecklade.

Stenrös hafva vi haft tillfälle att undersöka på Dicksons ö*

och Tajmyrön samt vid Nordkap. På alla dessa ställen växte

mellan de stora stenblocken en särdeles yppig lafflora, ute-

slutande af stora lafvar, Cladonise, Cetrarise, Alectorise, Dacty-

lina, Thamnolia m. fl. Sådana platser äro utan tvifvel de enda,

der busk- och bladlika lafvar tyckas trifvas på den sibiriska

kusten. Vid Jinretlen träffades ett par stenrös af mindre ut-

sträckning. Mellan de små stenarne fans här samma flora,

men starkt reducerad.

Stenblock hafva träffats i större mängd blott på Dicksons

och Minins öar, Tajmyröarne samt vid kap Jakan, Nordkap
och Jinretlen. Utom strandblocken, hvilka såsom ofvan om-
talats äro nästan nakna, hafva de i allmänhet varit rikt täckta

af lafvar, mest Lecideacei, Parmeliacei samt Gyrophorse. Den
mera grofkorniga, sura bergarten på Tajmyröarne var betyd-

ligt fattigare än den finkorniga, sega, basiska på Dicksons ö

samt Nordkap. Kalkhaltig skiffer sågs vid Chabarova, ' på
Wajgatsch, vid kap Tscheljuskin och kap Jakan. På dessa

hafva Lecanoracei, Verrucariacei samt Lecideacei varit för-

herskande.

Drifved finnes i stor mängd på dessa kuster. När den någon
tid legat på land får den en rik, men enformig beklädnad af

Caloplacse, Lecanora varia, Rinodinse, Lecidese, Buellise m. fl.

Ar den mera rutten förekomma derjämte Cladonise, Pertusaria

oculata, Xanthoria lychnea. Blott på Tajmyrön har jag funnit

ett par individer af familjen Caliciei.

Ben och renhorn ligga spridda öfverallt på stranden, der

menniskor bo. Äfven de äro rikt, men enformigt öfvervuxna
af laf: Caloplacse, Lecanorse, Lecidese; på skiffertundran vid

Chabarova dessutom med Verrucariaceer samt en och annan
Collemacé. På större ben, björnskallar och hvalben, hvilka

träffas ymnigt vid Nordkap och Jinretlen, förekomma öfver-

vägande Xanthoria lychnea, Physciae, Placodium stramineum
samt Acarospora molybdina.
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3. Några karaktersdrag hos kusttundrans lafflora.

Hafslafvar saknas nästan helt och hållet. Det är förut

anmärkt, att man på strandklippor sällan ser en laf, och om
man granskar lafsamlingen, torde ej någon påträffas, som kan
kallas hafslaf, utom de sparsamt uppträdande Lecanora atro-

sulphurea och Acarospora molybdina. Först så sydligt som i

tschuktschernas land börjar en verklig kustvegetation upp-

träda. Det är sannolikt, att kustens lafvar äro desamma, som
man finner på tundran längre in i landet. Jag känner blott

tvänne ställen beskrifna, som kunna tjena till jämförelse.

Schmidt har, som ofvan blifvit nämndt, hemfört lafvar från

Gyda-tundran, Dudino och Norilbergen. I hans lafförteckning

återfinnes en stor del af de på Dicksons ö och Jalmal före-

kommande stora lafvarne, under det att några vackra arter i

hans samling alldeles undgått vår uppmärksamhet, hvilka

bort falla i ögonen om de funnits. Likaså utfaller en jäm-

förelse mellan det från Tajmyrlandet af Middendorff hemförda
materialet och det, som iakttogs på öarne utanför. Arterna

öfverensstämma till stor del; några utmärkta former saknas

på öarne, men de derstädes ymnigast förekommande och mest

karakteristiska saknas ej i hans förteckning. Af dessa ofull-

ständiga jämförelser tyckes det med sannolikhet framgå, att

kusten karakteriseras af samma lafformer, som förekomma
söder ut på tundran, men att här nya former tillkomma, hvilka

saknas på kusten.

Får man döma från den beskrifning Middendorff lemnar

om tundrans vegetation på Tajmyrlandet, så måste denna vid

hafvet visa några egenheter. Han fann den beväxt med högre

växter och mossa i ungefär samma förhållande, men ej i nämn-
värd mängd. Sådan tundra, af denne författare kallad Poly-

trichumtundra, hafva vi ej träffat på kusten. På Tajmyr-

öarne motsvarades den af gräsmarken, i hvilken laf i stor

mängd ingick. Här på dessa öar träffades ock oafsedt sten-

rösen ställen, der laf var förherskande. Man måste derför an-

taga, att lafvarnes utbredningsområde mot kusten ökas, något

som äfven Middendorff antyder.

Oaktadt ökadt utbredningsområde måste man dock anse

laffloran reducerad. Individerna äro nämligen oftast dåligt

utvecklade. De busk- och bladlika lafvarne äro korta och

förkrympta. Renlafven t. ex. är vanligen kring en tum hög
och torde sällan öfverstiga två. Af sådana lafvar, som man
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är van att se i stora tufvor, såsom Cladonia-, Cetraria- och

Alectoria-arter, eller utbredda på en större yta som Peltigerse,

finner man ett helt litet stycke. Cladoniorna äro ofta redu-

cerade till blotta fyllokladier.

Ej blott vegetativt, utan äfven fruktifikativt äro lafvarne

dåligt utvecklade. Vi hafva flerestädes träffat mark täckt af

«n lafkrusta, som bestått af fyllokladier samt thallus af skorp-

lafvar, på hvilken vi fingo söka efter ett apothecium. Ingen

Usneacé är funnen med frukt; af slägtet Stereocaulon blott

ett par individer. Äfven af Cladoniorna äro några få indivi-

der funna i frukt, men de flesta af dessa visa blott svag an-

tydning till en fruktsättning. Bland de många Cetraria-arterna

frambringar kanske blott C. fahlunensis apothecier, bland

Parmeliorna P. lavana och P. alpicola, öfriga arter nästan al-

drig. Physcior fruktificerade yppigt på kap Tscheljuskin. På
Sphserophorus coralloides fans på en af Tajmyröarne ett apo-

thecium. Peltigerse äro nästan alltid sterila utom P. venosa;

Nephromata alltid sterila. I tschuktschernas land träffas ofta

antydan till fruktbildning på en del Cladonise, samt utvecklade

apothecier ej så sällan på Stereocaulon tomentosum och på
några Parmelia-arter.

Oaktadt lafsamlingen ännu är ofullständigt granskad, är

jag dock öfvertygad om, att kusttundrans flora har ett ringa

antal arter. Det är ej skäl att här anföra siffror, emedan detta

ämne vida noggrannare kan behandlas efter hemkomsten. Här
skall blott påpekas, att vissa grupper och familjer äro sä sär-

deles litet representerade. Familjen Caliciei äger blott 3 arter,

alla ytterst sparsamt funna. Hela gruppen Sclerolichenes

representerades af 5 till 6 arter, af hvilka ingen är ymnigt

förekommande eller utbredd öfver hela kusten; Stictacei kanske

blott af ett par ingenstädes ymniga Nephroma-arter ; Pannaria-

cei af 5 till 6 arter, en ymnig, de öfriga ytterst sällsynta.

Slägtet Pyrenopsis har en art med vidsträckt utbredning,

ehuru ingalunda allmän, men är för öfrigt föga representerad t.

Florans typ har på hela kusten förefallit temligen den-

samma. Först längre i söder, der denna blir bebodd af men-

niskor, hafva vi funnit den betydligare förändrad. De fanero-

gama växterna uppträda jämförelsevis ganska yppiga i tschukt-

schernas land, gräset bildar här och der täta mattor utan in-

blandning af laf, men oftare tufvor, mellan hvilka växa Erici-

neer samt liknande växter i mängd. Lafvarne finner man
äfven något bättre utvecklade och jämförelsevis ofta fruktifi-

cerande ; flere nya former tillkomma, af hvilka nu endast på-
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minnes om de mot öster i allt större antal uppträdande hafs-

lafvarne. - De äro visserligen utträngda från en del gräsmark,

men detta ersattes genom deras ymnigare förekomst och bättre

utveckling på andra ställen. Denna förändring i Horans be-

skaffenhet bör troligen tillskrifvas det sydligare läget. Laf-

florans skaplynne liksom florans i dess helhet häntyder på, att

vi befinna oss på gränsen till ett nytt vegetationsområde. Det
blir lärorikt att följa dessa förändringars utveckling på de

med afseende på klimat jämförelsevis lyckligt lottade kusterna

af Berings haf samt att iakttaga öfvergången till trädgränsens

flora.
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I en uppsats om det Kariska hafvets algvegetation 1 har
jag sammanstält de förmodanden och åsigter, som uttalats

rörande alglifvet i det Sibiriska Ishafvet. Den slutsats, till

hvilken jag härvid kom, var den att, ehuru ännu icke några
alger voro med bestämdhet kända från detta haf, den kunskap,
som under sista åren vunnits om Kariska hafvets natur och
om djur- och växtlifvet i andra delar af Norra Ishafvet, kunde
berättiga till det antagandet, att en algvegetation funnes
äfven här.

Då nämnda uppsats offentliggjordes, var jag ännu i okun-
nighet om resultaten af den vetenskapliga expedition, hvilken

på uppdrag af k. ryska geografiska sällskapet under befäl af

baron Maydell i augusti 1869 afgick från Irkutsk för att före-

taga en grundligare undersökning af Tschuktschernas land. 2 I

planen för denna expedition, hvilken delvis utarbetats ed K. v.

Baer, ingick bland annat såsom en uppgift för expeditionen

att insamla upplysningar om förekomsten af större och mindre
hafsväxter utmed den sibiriska kusten. Först sedermera har

jag blifvit gjord uppmärksam på baron Maydells i ofvannämnda
sällskaps skrifter 3 tryckta svar på de frågor, hvilka den af

honom ledda expeditionen hade sig förelagda att söka besvara.

Af detta framgår, att baron Maydell under sin resa erhållit

upplysning om att hafsalger förekomma dels i Tschaun-bay —
hvarigenom en äldre, men hvarken af v. Baer eller Ruprechf

till sitt fulla värde uppskattad uppgift, som lemnats af en

bland Wrangels följeslagare under hans sibiriska resa, mitsch-

mannen Matiuschin, erhållit bekräftelse — , dels ock vid kust-

sträckan mellan denna fjord och Kolyma-flodens mynning.

Hvad baron Maydell sjelf sett och tillvaratagit af alger vid

den sibiriska ishafskusten inskränker sig, så vidt jag fattat

hans svar rätt, till tre ofullständiga algindivider, hvilka han

1 Kjellman, Bidrag till kännedomen af Kariska hafvets Algvegetation

(Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förhandl., 34:de årg. [1877] n:o 2, sid. 3—30).
2 Se Petermanns Geographische Mittheilungen 1869, s. 236.

3 T. II, 1, 2 af den sibiriska afdelningens af ryska geografiska sällskapet

notiser.
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erhöll af en vid kap Sschelagskoj bosatt inföding. Efter den

beskrifning, som han lemnar af dessa, skulle de tillhöra arter

af slägtena Alaria och Lammaria.

Om det sålunda var stäldt utom allt tvifvel, att hela den

del af Norra Ishafvet, som berör Asiens nordkust, icke, såsom

man varit böjd att antaga, saknade en högre algväxtlighet, 1

sedan baron Maydell visat, att en sådan förekommer vid

Tschuktsch-landets kust, och sedan det under 1875 års svenska

expedition lyckats mig att finna en sådan i det Kariska hafvet,

så utgjorde dock ännu denna hafssträcka ett vidsträckt, tack-

samt fält för algologiska undersökningar. Det återstod sålunda

ännu att bestämma, huru det förhöll sig med algväxtligheten

i hafvet mellan Kariska hafvet och Kolyma-floden, den del af

det Sibiriska Ishafvet, i hvilken så många och stora floder

utflöda och der, efter hvad förefintliga undersökningar syntes

visa, hafsbottnens beskaffenhet vore ofördelaktig för upp-

komsten af en högre, större algvegetation; vidare att söka ut-

reda vegetationens sammansättning, dess allmänna utseende,

dess egendomlighet och förhållande till vegetationen i andra

haf. Då expeditionen med Vega sommaren 1878 anträdde sin

färd mot Berings sund öfver det Sibiriska Ishafvet, kunde man
om detta i algologiskt hänseende säga: från hela den vida

hafsdel, som sträcker sig mellan Kariska hafvet och Berings

sund, är ännu icke en enda alg med säkerhet till namnet

känd och icke ett enda af algvegetationens utmärkande drag

angifvet.

I det följande skall jag lemna en kortfattad öfversigt öfver

de iakttagelser rörande alglifvet i det Sibiriska Ishafvet, som
jag varit i tillfälle att göra under nämnda af H. M. Konung
Oscar II af Sverige och Norge, herrar O. Dickson och A. Sibiria-

Tioff bekostade och af professor A. E. Nordenskiöld ledda expe-

dition. Dessa iakttagelser gifva vid handen, att en algvegeta-

tion finnes på flere ställen utefter hela den sibiriska ishafs-

kusten. Denna uppträder nästan uteslutande inom den subli-

torala regionen. På det elitorala området, hvilket är det bäst

och allsidigast undersökta under expeditionen, har jag endast

på tvänne ställen, nämligen mellan Dicksons hamn och Tajmyr-

ön, funnit en ytterst torftig algväxtlighet, bestående af tre

arter, två Florideer: Lithothamnion polymorphum och Phyllo-

phora interrupta och en Phseozoosporacé : Lithoderma fatiscens.

Afven den litorala regionen är vid den sibiriska nordkusten

liksom vid Novaja Semljas och Spetsbergens kuster och syn-

1 Jämf. författarens ofvan anförda uppsats.
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barligen af samma orsaker som här nästan öfverallt utan
alger. Endast på tvänne ställen har jag träffat spår till en
strandvegetation. Den utgjordes af två små gröna alger: En-
teromorpha compressa och Urospora penicilliformis, båda kända
från samma region i andra delar af Norra Ishafvet. Fucaceer
förekommo ingenstädes inom litoralregionen, och af denna alg-

grupp såg jag ej en enda individ på något af de ställen, som
besöktes mellan Dicksons hamn och den nära Berings sund
ingående Koljutschin-fjorden. Öster härom fans på det subli-

torala området en ringa mängd af samma Fucus evanescens,

hvilken har en vidsträckt utbredning i norra polarhafvet.

Afven på det sublitorala bältet af bottnen är i det Sibiriska

Ishafvet vegetationen mycket fattig. Jag har icke varit i till-

fälle att undersöka någon trakt, der icke algväxtligheten var
betydligt fattigare på individer än på algrikare ställen vid

Spetsbergens och Novaja Semljas kuster. Den östra delen af

hafvet synes vara något mindre algfattig än den vestra. De
algrikaste punkter jag träffat voro udden Irkajpi, af Cook
kallad Nordkap (Lat. N. 68° 55', Long. 179° 25' V. fr. Greenw.),

och mynningen af Koljutschin-fjorden. Af infödingar, som voro
bosatta utefter kusten mellan denna fjord och den omkring
50 eng. mil öster härom utgående udden Sertze-kamen, erhöll

jag vid upprepade tillfällen under förra hälften af året 1879

ganska stora algmassor, hvilket tyckes visa, att en temligen

rik algvegetation finnes på vissa ställen utefter denna del af

kusten. Dock saknas icke i vestra delen af det Sibiriska Is-

hafvet jämförelsevis rätt goda algplatser. Åtminstone har jag

funnit en sådan, nämligen trakten omkring Tajmyr-ön, hvilken

såsom bekant är belägen mellan Dicksons hamn och kap

Tscheljuskin.

De individrikaste arterna äro Polysiphonia arctica, Rhodo-

mela tenuissima, en form af Rhodomela subfusca, Sarcophyllis

arctica, Phyllophora interrupta, arter af familjen Laminariese,

Sphacelaria arctica och Phloeospora tortilis. Laminarieerna

gifva i allmänhet vegetationen dess prägel
; på ett ställe före-

kom dock Phyllophora interrupta, på ett annat ofvannämnda

form af Rhodomela subfusca i en myckenhet, som öfvergick

Laminarieernas, så att efter all sannolikhet vegetationens ut-

seende här bestämdes af dessa alger.

Af familjen Laminariese har jag funnit sex arter, nämligen

fyra arter Laminaria : L. Agardhii, L. cuneifolia, L. solidungula

och en art af digitata-gruppen, i hvilken jag trott mig igen- •

känna den af J. G. Ågardh urskilda L. atro-fulva, och två arter
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Alaria, af hvilka den ena står nära A. esculenta, den andra

öfverensstämmer i mycket med A. mussefolia, men antagligen

tillhöra hvar sin af de med dessa beslägtade, ännu ofullständigt

kända arter, som förekomma i norra delen af Stilla Oceanen.

Dessa Laminarieers utbredning längs den sibiriska nordkusten

är olika. Laminaria solidungula förekommer både öster och

vester om kap Tscheljuskin. Laminaria Agardhii har jag-

funnit endast vid denna udde och på ett par punkter vester

om, men ingenstädes öster om den. Öster ut ersattes den af

Laminaria cuneifolia, hvilken jag först träffade vid Irkajpi och

sedermera öster härom såg i jämförelsevis stor mängd. Till

den östra delen af det Sibiriska Ishafvet synas också de båda

Alaria-arterna och Laminaria atro-fulva vara inskränkta. Vester

om Irkajpi såg jag ej någon af dem. Äfven några bland de

andra arterna, hvilka förut angifvits såsom rikast på individer,

taga en olika del i vegetationens sammansättning vester och

öster om kap Tscheljuskin. Polysiphonia arctica och Phyllo-

phora interrupta voro allmännare vester, Rhodomela tenuissima

åter talrikare öster om Asiens nordspets. Phloeospora tortilis

såg jag ingenstädes öster om Tajmyr-ön, Sarcophyllis arctica

och Rhodomela subfusca ej vester om Irkajpi. — Häraf fram-

går sålunda, att algvegetationen äfven i sin sammansättning-

ar i märkbar grad olika i vestra och östra delen af det Si-

biriska Ishafvet.

Såsom ett karaktersdrag för den arktiska algfloran har

anförts dess rikedom på storväxta, yppiga algformer. I detta

afseende står vegetationen i det Sibiriska Ishafvet betydligt

efter den i andra delar af Norra Ishafvet. Den största alg-

jag här sett var en Laminaria Agardhii, livars längd uppgick

till 210 och största bredd till 37 ctmr. Bland de många
exemplar af Laminaria cuneifolia, som jag undersökt, fans

intet, som var mer än hälften så stort som denna. Laminaria

solidungula är af ungefär samma storlek som medelstora

exemplar af denna art, hvilka jag sett vid kusten af Spets-

bergen och Novaja Semlja, d. v. s. når en längd af omkring

90 och en bredd af 15—20 ctmr. De båda Alaria-arterna hålla,

då de äro som störst, ungefär en meter i längd. Exemplar af

andra arter äro nästan utan undantag torftiga i jämförelse

med exemplar af samma arter från andra delar af Norra

Ishafvet.

De af mig i Sibiriska Ishafvet gjorda algsamlingarna inne-

hålla enligt den undersökning, jag hittills kunnat underkasta

dem, endast 35 arter, af dessa:
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Florideae 12

Fucoideae 16

Chlorophyllophycese 6

Phycochromophycese 1;

sålunda icke mer än hälften så många, som äro kända från

Murmanska hafvet och Spetsbergshafvet. Med undantag af

två eller möjligen tre arter förekomma alla äfven i andra

delar af Norra Ishafvet.

Den vestra delen af det Sibiriska Ishafvet, åtminstone till

kap Tscheljuskin, måste utan allt tvifvel anses tillhöra den

spetsbergska hafsalgflorans l område, ehuru den har en indi-

vid- och artfattigare samt torftigare vegetation än detta. Alg-

tloran i den östra delen af samma haf öfverensstämmer visser-

ligen också i väsentlig grad med den vid Spetsbergens och

Novaja Semljas kuster, men har i sammansättningen af sin

Laminarié-vegetation ett för denna främmande, på förbindelse

med algväxtligheten i norra delen af Stilla Oceanen hän-

tydande drag.

1 Rörande denna floras karakteristik jämför F. R. Kjellman, Ueber die

Algenvegetation des Murmanischen Meeres. Nova Acta regite Soc. scient.

Upsaliensis. Vol. extra ord. edit. ITpsalite 1877.
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De iakttagelser, hvilka ligga till grund för efterföljande

uppsats, äro gjorda under den af H. M. Konung Oscar II af

Sverige och Norge och herrar Oscar Dickson och Alexander

Sibiriakoff bekostade expedition, hvilken under ledning af pro-

fessor A. E. Nordenskiöld åren 1878 och 1879 utförde den s.

k. nordostpassagen, d. v. s. framträngde längs Europas och

Asiens nordkust från Atlantiska till Stilla Oceanen. I expedi-

tionens plan ingick att redan sommaren 1878 nå Berings sund.

Då det Sibiriska Ishafvet icke kunde antagas vara segelbart

längre än under augusti, september och en del af oktober

månader, skulle sålunda den långa resan utefter den sibiriska

ishafskusten i ett hittills okändt farvatten utföras under denna
korta tid. Afven om förhållandena blefvo mycket gynsamma,
var i följd häraf en under längre tid utsträckt undersökning

af det sibiriska kustlandets flora icke möjlig, särskildt som det

äfven måste blifva en väsentlig uppgift för expeditionen att i

zoologiskt och hydrografiskt afseeride studera denna vidsträckta

del af Norra Ishafvet, öfver hvilken nu för första gången ett

sjögående fartyg framseglade, och om hvars natur man hade

sig så godt som ingenting bekant. Endast få och kortvariga

landstigningar gjordes. En blick på den karta, som åtföljer

denna uppsats, och på hvilken de platser, som under expedi-

tionens lopp i floristiskt hänseende undersöktes, äro särskildt

utmärkta, visar, att dessa i allmänhet äro temligen jämnt för-

delade på den sibiriska ishafskusten. Dessa omständigheter i

förening med den öfverensstämmelse i sina allmänna drag, de

besökta ställenas växtlighet visade, att den enformighet, som
i allmänhet råder i arktiska trakters växtfysiognomi, torde

kunna motväga de undersökta orternas fåtalighet och under-

sökningens kortvarighet och gifva åt efterföljande framställ-

ning af det sibiriska kustlandskapets växtfysiognomi värdet

af ett tillförlitligt växtgeografiskt bidrag. Det är såsom nämn-
des endast den fysiognomiska sidan af den sibiriska kustfloran,

som kommer att utgöra innehållet i denna uppsats, hvilken

enligt professor Nordenskiölds önskan sammanskrifvits under

resan och kommer att af honom öfversändas till K. Sv. Vet.-

Akademien vid expeditionens ankomst till Japan. En förteck-
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ning på de fanerogama växtarter, hvilka jag 'funnit ingå såsom
beståndsdelar i denna flora, och en redogörelse för de studier

af dessa växters morfologiska och biologiska förhållanden,

med hvilka jag under expeditionen varit sysselsatt, kan jag

först lemna efter hemkomsten till fäderneslandet, då jag er-

hållit tillgång till nödig literatur och jämförelsematerial.

Den del af Sibirien, som af expeditionen först besöktes,

var den lilla, låga, strax nordvest om Obs mynningsvik liggande

Hvitön, på hvars sydvestra sida kand. E. Almqvist och löjtnant

O. Nordqvist under några timmar den 3 augusti 1878 uppe-

höllo sig. Följande dag gjorde dessa båda deltagare i expedi-

tionen ett likaledes kort besök på den midtemot Hvitön be-

lägna nordkusten af halfön Jalmal. Den kunskap, jag äger

om dessa ställens växtlighet, grundar sig på de botaniska sam-

lingar, som gjordes af dem, och de meddelanden, som de lemnat

mig. Tiden från den 6 till den 10 augusti uppehöll sig expedi-

tionen i Dicksons hamn vid Jenisej-flodens mynning, hvar-

under exkursioner gjordes såväl på nere af de kringliggande

öarna som det tillgränsande fastlandet. Den 11 augusti på
f. m. undersöktes en omkr. 100 eng. mil nordost från Dick-

sons hamn belägen, omkring en qvadratkilometer stor ö.

hvilken af expeditionens ledare erhöll namnet Minin-ön, till

erinran af den om dessa trakters geografi nrycket förtjente

r}^ske styrmannen Minin. Den 14 augusti på e. m. ankrade

expeditionens fartyg i en på Tajmyröns sydvestsida inskjutan-

de bugt, hvilken, för sin rikedom på Aktinior kallades Aktinia-

viken. Tre dagar varade uppehållet här, hvilken tid användes

till undersökning af den omgifvande traktens natur. Sent på
eftermiddagen den 19 augusti nåddes Asiens nordspets, kap

Tscheljuskin, hvarest vi dröjde till följande middag. Den 24

augusti uppehöllo vi oss några timmar på Preobrascheni-ön.

belägen i mynningen af Chatanga-viken. Den 9 september

var jag i tillfälle att undersöka en del af kusten strax sydvest

om kap Jakan. Nästa landstigningsplats var udden Irkajpi.

af Cook kallad Nordkap, hvarest expeditionen uppehölls af is

12—18 september. Den 29 september instängdes expeditionens

fartyg för vintern strax utanför tschuktschbyn Pitlekaj, nära

Koljutschin-fjordens mynning. Den långt framskridna års-

tiden gjorde då endast en flyktig undersökning af den om-

gifvande trakten möjlig. Den fortsattes under försommarn

1879, men landvegetationens utveckling var knappast mer än

börjad, då isen den 18 juli bröt upp och expeditionen fort-

satte sin färd utan uppehåll genom Berings sund.
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Följande tabell anger det geografiska läget af • de trakter

på Sibiriens ishafskust, som under expeditionen blifvit under-

sökta i floristiskt hänseende:

Lat. N. Long. O. Greenw.

Hvitön 73° 0' 70° 40'

Landstigningsplatsen på Jalmal 72° 50' 70° 30'

Dicksons hamn 73°28' 80°56'

Minin-ön 74°52' 85° 8'

Aktinia-viken 76° 15' 95° 38'

Kap Tscheljuskin 77° 36' 103° 25'

Preobrascheni-ön 74° 45' 113° 10'

Landstigningsplatsen SV om hop Jåkarn 69° 22' 177° 38'

Long. V. Greenw.

Irkajpi 68° 55' 179° 25'

Pitlekaj 67° 7' 173° 24'.

Fattar man begreppet tundra i den vidsträckta bemärkel-

se, som Middendorff i sitt bekanta reseverk ger deråt, d. v. s.

såsom norr om skogsgränsen belägna, svagt vågiga eller stun-

dom mer eller mindre kulliga lågländer eller högslätter l
, så

måste alla de trakter af Sibiriens nordkust, hvilka jag haft

tillfälle att i växtgeografiskt hänseende undersöka, betraktas

såsom delar af ett tundralikt land. En annan uppfattning af

tundran har dock också gjort sig gällande och ingått i den
växtgeografiska literaturen. I sitt förträffliga arbete »Die Ve-

getation der Erde nach itirer klimatischen Anordnung» fram-

ställer Grisebach tundran såsom en den arktiska florans växt-

formation, motsvarande de delar af tundran, hvilka Midden-
dorff kallat Polytrichum- och Lichen-tundran. Tundror skulle

enligt Grisebach sådana slättländer i de arktiska trakterna

kallas, hvilka i följd af sin obetydliga jordvärme äro i högsta

grad ofördelaktiga för växtligheten och bära endast den mest
sparsamma vegetation: Sibiriens egentliga polaröknar . . .

-.

Sant är, att hvad denne växtgeograf benämner tundra från

växtfysiognomisk synpunkt måste skiljas från de andra af-

delningar af det arktisk t-sibiriska landskapet, som af honom
upptagas och karakteriseras: hans Wiesen, Matten och Ge-

btische 3
, men den bildar dock ett med dessa i geognostiskt

och geologiskt hänseende sammanhängande helt; alla dessa

1 Th. v. Middendorff" s Reise in den äussersten Norden und Osten Si-

biriens, IV, sid. 724 och följ.

2 Grisebach, Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anord-

nung (Leipzig 1872), I, s. 20.

3 Grisebach, anf. st., s. 53—57.
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till sitt vegetationstäcke sinsemellan olika områden af det

arktiska Sibirien utgöra endast olika delar af samma våg-

formiga slätt. Det är hela denna slätt, som de forskare, hvilka

gjort den asiatiska norden till föremål för sina undersökningar:

Wrangel 1
, Middendorff 2

, Schmidt 3
, Nordenskiöld 4

, och som
Sibiriens inbyggare benämna tundra, och icke allenast dess

ödsligaste och torftigaste delar. Detta är sålunda en mera
allmänt gängse och såsom mig synes mera naturlig uppfatt-

ning af begreppet tundra.

I sin framställning af Sibiriens växtlighet har Midden-

dorff lemnat en skildring af den sibiriska kusttundrans flora,

som enligt min erfarenhet ingalunda kan göra anspråk på den

allmängiltighet, hvilken denne författare synes tillmäta den.

Vore den en sann och naturtrogen bild af den sibiriska is-

hafskusten, så skulle denna trakt höra till de mest ödsliga

och afskräckande på jorden och nästan kunna täfla i armod
med de södra polartrakterna. Jag tillåter mig att i öfversätt-

ning återge hvad han härom säger 5
. . . , »Der ishafskusten

bildar ett mot hafvet sluttande slättland, der försvinna icke

allenast på flere geografiska mils afstånd från kusten de sista

spåren af dvergbjörk och dvergviden, utan äfven örterna af-

taga hastigt i mångfald och storlek. Liksom på steppen upp-

träda på tundran allt talrikare bara ställen mellan de växt-

klädda fläckarne, till dess slutligen endast mossor och laf-

var .... betäcka marken.»

Om jag undantager yttersta udden vid Irkajpi och möjligen

en och annan af de öar, som bilda ögruppen vid Dicksons

hamn, så hade öfverallt på den sibiriska ishafskusten, der jag-

vunnit min erfarenhet om vegetationen, kustlandet i sina höjd-

förhållanden och läge mot hafvet likhet med de delar af is-

hafskusten, hvilka Middendorff uppger såsom nästan blottade

på all vegetation. Att vegetationen vid den sibiriska ishafs-

kusten i sjelfva verket är långt rikare än man af den ofvan

anförda skildringen skulle föreställa sig, visas deraf, att jag

1 Reise des kaiserlich-russischen Flotten-Lieutenants F. v. Wrangel

längs der Nordkiiste von Sibirien und auf dem Eismeere, bearbeitet von

Engelhardt.
2 Middendorff. anf. st.

3 Schmidt, Resultate der Mammuthexpedition. Mémoires de l'Aca-

démie Inip. des Sciences de S:t Pétersbourg, VII Sér., T. XVIII, N:o 1, s. 77

uch följ.

4 Nordenskiöld, Redogörelse för en expedition till mynningen af Jenisej

och Sibirien år 1875. Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 4, N:o 1, s. 63.

5 Middendorff, anf. st. I, s. 677.
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sommaren 1878 under de få uppehåll, som af expeditionen

gjordes och som i de flesta fall voro så korta, att jag icke

kunde aflägsna mig mer än en eller annan engelsk mil inåt

landet, insamlade 120 arter blomväxter, tillhörande 25 olika

familjer; sålunda i det allra närmaste lika många arter, som
de samlingar, hvilka Middendorff hemförde från Tajmyrlandet,

innehöllo och representerande ungefär lika stort antal familjer.

— Det kan emellertid icke bestridas, att det vid den sibiriska

ishafskusten gifves trakter, hvilkas växtlighet närmar sig den
bild Middendorff uppdragit. Så var t. ex. fallet med kap
Tscheljuskin, icke sjelfva den låga landtunga, som bildar

Asiens längst mot norr framskjutande del, utan det innanför

liggande landet. Detta var den ödsligaste, mest växtfattiga

trakt jag någonstädes sett. Men icke ens här saknades blom-

växter; det var tvärtom två arter Gramineer: Catabrosa algida

och Aira csespitosa, som bildade hufvudmassan af den torftiga

växtlighet här fans. På sjelfva udden var växtligheten rikare

och yppigare. Utom af lafvar och mossor bildades det här åt-

minstone på sina ställen sammanhängande växttäcket af 23

arter fanerogamer, deraf 5 arter monokotyledoner och 18 diko-

tyledoner, utgörande representanter af 9 olika familjer. Att

de råa i shafsvindarne utöfva ett ofördelaktigt inflytande på
den sibiriska kustvegetationen kan icke dragas i tvifvel, men
att dock deras förödande makt icke är fullt så absolut, som
Middendorff synes antaga, derpå lemnar växtligheten på den
lilla Minin-ön ett såsom mig synes talande bevis. Ett för Is-

hafvets stormar, dimma och köld mer utsatt läge än dennas
kan knappast en ort hafva. Dess vegetation var visserligen

arm, men 15 arter fanerogamer, 4 monokyteledoner och 11

dikotyledoner, bland dessa en vide-art, ingingo dock i dess

sammansättning. Det gifves också trakter, hvilka, ehuru ut-

satta för ishafsvindarnes förderfliga inverkan, dock i följd af

sitt i öfrigt gynsamma läge kunna frambringa en jämförelse-

vis vexlande och yppig vegetation. Så är fallet med Preo-

brascheni-ön, på hvars nordvestra del jag under 3—4 timmars
tid insamlade öfver 60 arter fanerogamer, utgörande represen-

tanter för 16 familjer. Ett på egen erfarenhet stödt omdöme
om den sibiriska ishafskusten måste alltså blifva, att den öfver-

allt äger ett, låt också vara här och der mycket genombrutet,

växttäcke, i hvars sammansättning fanerogama växter ingå

såsom en väsentlig beståndsdel. Om det sålunda, såsom
Grisebach uppgifver, »i det arktiska Sibirien gifves stora

sträckor, hvarest icke ens kryptogamer kunna växa och der
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marken är i saknad af all växtlighet» 1
, är det icke vid Ishafvets

strand, utan i de inre mera kontinentalt belägna delarne af

detta område, som dylika ödemarker äro att finna.

Liksom den innanför liggande tundran 2 består det nord-

sibiriska kustlandet af åtskilliga växtfysiognomiska afdelningar,

hvilka i allmänhet äro temligen skarpt utpräglade. Jag har

trott mig kunna urskilja sex slags sådana, för hvilka i det föl-

jande användas benämningarna: rutmark, klippmark, blomster-

mark, kärrmark, tufmark och sanddyner. De olika intryck,

som dessa framkalla, betingas oftast genom en olikartad sam-

mansättning af deras vegetation, men i vissa fall eller till en

del också genom växttäckets större eller mindre täthet. Vissa

växtarter äro uteslutande bundna vid en viss vegetationsaf-

delning och- gifva åt denna dess allmänna utseende, andra

kunna förekomma öfverallt och allestädes i ungefär lika stor

mängd, under det åter andra, ehuru de ingå i sammansätt-

ningen af två eller flere afdelningar, dock företrädesvis till-

höra en, af hvilken de utgöra en väsentlig beståndsdel. På
betydliga sträckor är kustlandet beklädt af en på individer

rik, sammanhängande växtmatta, på andra delar af detsamma
är växtligheten sparsammare och individfattigare, ej helt och

hållet täckande marken.

Rutmarken är det nordsibiriska kustlandets växtfattigaste

del. Dess mest i ögonen fallande drag, hvilket det för den-

samma föreslagna namnet afser att beteckna, framkallas deraf,

att dess öfversta, i allmänhet fasta och torra jordlager är

genom hvarandra korsande sprickor afdeladt i fält eller rutor

af något vexlande, men oftast obetydlig storlek och af enligt

regeln sexsidig form. Såsom en vidmaskig florsslöja är den

sparsamma vegetationen utbredd öfver detta, lemnande betyd-

liga delar af detsamma obetäckta. Det är endast i sprickorna

och på rutornas kanter, som den sparsamma växtligheten har

sitt tillhåll, än uppträdande i spridda, små grupper, än i form

af oafbrutna smala strimmor, förenade med hvarandra vid

rutornas hörn.

Rutmarken synes äga en vidsträckt utbredning vid den

sibiriska ishafskusten. Vid Dicksons hamn fans den; större

delen af Minin-ön, landet innanför kap Tscheljuskin och stora

sträckor sydvest om kap Jakan utgjordes af rutmark. Från

Tajmyr-halföns ishafskust uppgifves den af Middendorff. I sin

1 Anf. st, I, s. 53
2 Middendorff, anf. st. s. 729 o. följ.; Schmidt, anf. st. s. 77—78; Norden-

skiöld, anf. st. s. 63—65; Wrangel, anf. st, I, s. 81, 183—4, 187; II, s. 6 m. fl.
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mest dystra form, i sitt största armod och nakenhet uppträdde

den vid kap Tscheljuskin, der den icke ens bar mossor och

lafvar, utan endast spridda, magra tufvor af Aira ceespitosa

och Catabrosa algida. I jämförelse härmed var rutmarken på
Minin-ön växtrik. Antalet arter var större, och växtmassan

bildade nästan öfverallt sammanhängande strimmor i sprickorna

och på rutornas kanter. Några mossarter, en temligen betyd-

lig mängd lafvar, Aira caäspitosa, Salix polaris, Cerastium al-

pinum f. caespitosa och Saxifraga ceespitosa utgjorde hufvud-

beståndsdelarne i dessa växtstrimmor. Bland dem funnos

några andra växtarter mera sparsamt inblandade, bland h vilka

må nämnas Catabrosa algida, Alsine macrocarpa, Stellaria Ed-

wardsii, Sagina nivalis, Cardamine bellidifolia, Saxifraga oppo-

sitifolia. Såsom karaktersväxter för rutmarken vid Dicksons

hamn har jag antecknat: Rhodiola rosea, Saxifraga bronchialis,

Carex rigida, Aira ca\spitosa, dvergviden, mossor och lafvar.

— Några egendomliga växtarter äger rutmarken icke ; de som
ingå i dess vegetation träffas också såsom beståndsdelar i

andra vegetationsafdelningar. Sin närmaste motsvarighet i det

inre arktiska Sibirien synes mig rutmarken hafva i den af

Middendorff s. k. Polytrichum-tundran och torde från växt-

geografisk synpunkt kunna betraktas såsom en särskild form

af denna, ehuru dock anmärkningsvärda olikheter i vegeta-

tionens sammansättning förefinnas, såsom en jämförelse mellan

hvad ofvan framstälts och Middendorffs beskrifning af Tajmyr-

landets Polytrichum-tundra visar.

På åtskilliga ställen vid det Sibiriska Ishafvet, vid Dick-

sons hamn, Aktina-viken och Irkajpi, var det tundralika kust-

landet betäckt af större och mindre, intill och på hvarandra

hopade klippblock och stenar. Det är dessa trakter, hvilka

ingenstädes intogo någon större yta, jag velat utmärka med
benämningen klippmark. Klippmarkens växtlighet utgöres

nästan uteslutande af lafvar, dels kustlafvar i mängd, dels

ock talrika representanter af busk- och bladlaf-familjerna:

Usneacea?, Cladoniacese, Ramalineee, Parmeliaceas och Umbili-

cariese. Enligt de meddelanden, som kand. Almqvist, hvilken

under expeditionen egnat sig åt utredningen af de besökta

orternas lafvegetation, haft godheten lemna mig, visar sig en

anmärkningsvärd skiftning i sammansättning af klippmarkens

växtlighet på de särskilda ställena. Denna olikhet framkalla-

des, ehuru i mindre grad, genom förekomsten af olika arter,

dels genom den olika individmassa och större eller mindre

yppighet, i hvilken gemensamma arter uppträdde på de nämnda
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trakterna. Vid Dicksons hamn voro bland busk- och blad-

lafvarne arter af slägtena Parmelia, Cladonia, Alectoria, Ce-

traria och Gyrophora de förherskande och de, som bestämde

vegetationens allmänna utseende. Cladoniorna hade här en

ovanlig frodighet. Gyrophororna och Cetrariorna voro der-

emot torftigare. Hvad de förstnämnda af dessa beträffar gäller

detta äfven för Aktinia-vikens klippmark, i hvars vegetation

åter Cetrariorna utgjorde den mest framstående beståndsdelen.

I denna var dessutom slägtet Alectoria starkare representeradt

än slägtena Cladonia och Parmelia. Vid Irkajpi tog slägtet

Gyrophora en mera framstående del i vegetationen. Detta och

slägtet Ramalina hade en afgjord öfvervigt på klippmarkens

högst liggande delar. I öfrigt utmärktes lafvegetationen här

genom rikedom på individer af slägtena Dactylina, Parmelia

och Cladonia och genom fattigdom på Alectorior. Afven i när-

heten af expeditionens öfvervintringsplats funnos områden,

som torde kunna betecknas med namnet klippmark. Klipp-

marken här var dock så till vida olika den på de förut nämnda
ställena, som dess växtlighet bildades icke allenast af lafvar,

utan äfven af fanerogama växter, bland hvilka åtskilliga arter

små buskar, såsom dvergviden, Empetrum nigrum, Dryas octo-

petala, Arctostaphylos alpina, Vaccinium vitis idaea, Ledum
palustre, voro de mest anmärkningsvärda.

Från det inre af det arktiska Sibirien är klippmarken

känd. Middendorff * omtalar den under namn af Lichen-tundra

från Taj myrlandet, der den dock icke ägde någon större ut-

bredning, och framkastar på grund af Billings' berättelser den

förmodan, att det inre af Tschuktsch-halfön skulle utgöras af

klippmark. Af samma beskaffenhet som kustlandets klippmark

synes den trakt öster om Kolyma vara, öfver hvilken Wrangel

under en af sina resor färdades och som han benämner klipp-

tundra 2 »kammenaja tundra».

Blomstermarken utgöres af sluttningar och branter med
lucker, god jord, hvilka hafva ett skyddadt och för erhållan-

det af en större värmemängd fördelaktigt läge. I ju högre

grad dessa vilkor äro uppfylda, desto rikare, yppigare och

mer egendomlig visar sig blomstermarkens växtlighet, i ju

mindre grad detta är fallet, desto mer förlorar den sin egen-

domliga prägel och närmar sig till eller öfvergår i andra af-

delningar af det sibiriska kustlandskapet. Vid Dicksons hamn
t. ex. funnos på åtskilliga ställen landsträckor, hvilka kunde

1 Anf. st., IV, s. 735.

-1 Wrangel, anf. st. II, s. 99.
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anses stå på gränsen mellan den och rutmarken; såsom ett

dylikt obestämdt område, med karakter dels af rutmark dels

af blomstermark, torde man också kunna anse den landtunga,

som utgör Asiens längst mot norr framspringande del, sjelfva

udden kap Tscheljuskin. Temligen tydligt utpräglad blomster-

mark förekom i närheten af expeditionens öfvervintringsplats,

tydligare dock på åtskilliga af öarna vid Diksons hamn
och på Preobrascheni-ön. K. v. Baer, som med mästarhand

tecknat denna del af det arktiska landskapet, med hvilken

han gjorde bekantskap på Novaja Semlja, liknar den vid en

blomstersäng; och dess rikedom på blommor af olika form

och färg är hvad som mest utmärker den. Dess vegetation

bildar icke ett sammanhängande helt, utan de särskilda indi-

viderna stå skilda från hvarandra genom större eller mindre
mellanrum, der den nakna jorden träder fram. Till sin hufvud-

massa utgöres den af dikotyledona örter jämte små mattor

af Dryas octopetala och en eller annan dvergartad videbuske,

oftast tillhörande någon af arterna Salix polaris, S. reticulata,

S. arctica eller S. glauca. Af Gramineer och Cyperaceer är

hvarken individ- eller artantalet stort; den allmännaste arten

bland dessa är Poa cenisea ;

l Aira ca3spitosa saknas väl icke

heller någonstädes. Eriophorerna äro förvisade från denna
mark, och hvarken mossor eller lafvar utgöra någon betydande

del af dess växtlighet. Att närmare ange, af hvilka arter

denna sammansättes, skulle vara att lemna en förteckning på
det stora flertalet af de dikotyledona växtarter, som den nord-

sibiriska kustfloran äger. Må det vara nog att utom det ofvan

sagda anföra, att på Preobrascheni-ön på en sluttning, hvars

ytinnehåll knappast torde hafva uppgått till en qvadratkilo-

meter, minst 50 arter fanerogamer, tillhörande omkring 30

slägten och 15 familjer, ingingo såsom beståndsdelar i vegeta-

tionen. För öfrigt hänvisar jag till Grisebachs ofvan anförda

arbete I, sid. 50, der hvad jag här kallat blomstermark går
under benämningen »Matten», och till den framställning af

dessa »högnordens yppigaste oaser», hvilken Middendorff 2
i. sitt

reseverk lemnat ; hvad här säges om blomstermarker från den
sibiriska tundran och andra delar af den arktiska florans område,
det träffar äfven in på blomstermarken vid Sibiriens ishafskust,

Kärrmarken intar, så vidt min erfarenhet räcker, jämte
rutmarken den ojämförligt största delen af det nordsibiriska

kustlandet, Under det den senare utgör sådana delar af ifråga-

1 P. flexuosa Wg. (P. arctica R. Br.)

8 Anf. st., IV: 1, s. 733.

16
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varande område, hvilka i följd af sin starkare lutning hålla

sig torra, och på hvilka såsom ofvan nämnts det öfversta jord-

lagret är liksom sammanpressadt till en hård, fast massa, inne-

fattar kärrmarken låglända, jämna eller mycket svagt sluttande

sträckor af kustlandet — vanligen mot hafvet nedgående däl-

der — hvilka hela sommarn om äro mer eller mindre fuktiga

och säkerligen allmänt under våren och sommarn täckas af

de vid snösmältningen bildade vattenmassorna. Flerestädes

på kärrmarken förekomma ett större eller mindre antal grunda
vattensamlingar, och den genomflytes nästan alltid af under

hela sommarn temligen vattenrika bäckar.

I sin vanligaste form torde kärrmarken kunna sägas vara

den växtrikaste delen af kustlandet. I artantal står den visser-

ligen efter andra delar, men i individantal öfver dem alla,,

möjligen med undantag af vissa delar af tufmarken. På den

kommer det till bildningen af en växtmatta, som öfver långa

sträckor är fullständigt sammanhängande och stundom i tät-

het och yppighet skulle kunna täfla med växtligheten på sänka

ängsmarker inom nordliga delen af det europeiska skogsom-

rådet. Mossor och lafvar, de senare tillhörande hufvudsakligen

slägtena Peltigera och Cladonia, ingå alltid till en viss procent

i vegetationens sammansättning, hvad mossorna angår till

desto större procent ju fuktigare marken är. Sphagnum-arter

saknas aldrig, men de uppträda dock alltid i vida mindre indi-

vidmassa än, så vidt jag kan finna af den literatur, till hvilken

jag har tillgång, fallet är på den sibiriska lågtundran, och

ingenstädes i så stor mängd, att de i väsentligare grad bidraga

till vegetationens allmänna prägel. En betydlig del af vegeta-

tionstäcket utgöres af Cyperaceer, särskildt tre arter Erio-

phora: E. angustifolium, E. Scheuchzeri och E. russeolum, hvilka

aldrig åtminstone alla saknas och stundom nästan ensamma
betäcka större ytor. Eriophorum vaginatum är deremot mera

sällsynt. Äfven familjen Graminece är, hvad individer angår,

starkt representerad på kärrmarken. De vanligaste arterna äro

Dupontia Fischeri, Hierochloa pauciflora och Alopecurus alpi-

nus, hvilka ställvis förekomma i så stor mängd, att de be-

stämma vegetationens utseende. Jämte dem anträffades i större

eller mindre ymnighet Colpodium latifolium, Catabrosa algida

och (vid Aktinia-viken) Pleuropogon Sabinii. Af monokotyle-

dona arter träffar man utom de nu nämnda Luzula hyperborea,

L. arctica och Juncus biglumis samt vid stranden af de små

vattensamlingarne ofta Arctophila pendulina, den senare stun-

dom i stor mängd och i mer sluten, oblandad massa, än fallet
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är med andra arktiska växtarter. Dikotyledonerna äro icke

uteslutna från denna kustafdelning, men de förekomma ingen-

städes synnerligen talrikt och utgöra en underordnad bestånds-

del af växtligheten. Jag har antecknat 15 arter funna på kärr-

marken, bland hvilka Nardosmia frigida, Pedicularis hirsuta,

Saxifraga stellaris, S. cernua, Chrysosplenium alternifolium,

Cardamine pratensis, Cochlearia fenestrata f. typica, Stellaria

Edwardsii och S. humifusa torde kunna anses såsom de van-

ligaste och vidsträcktast utbredda längs kusten. I vatten-

samlingarna växa Ranunculus hyperboreus och Caltha palu-

stris, och på bäckstränderna Ranunculus nivalis, R. pygmaeus,

Saxifraga nivalis, Oxyria digyna, Salix polaris och S. arctica

jämte några få andra. I sjelfva kustranden af kärrmarken

har jag på några ställen funnit en del arter, hvilka jag icke

träffat annorstädes, bland dessa en Primulacé, som jag ännu
icke lyckats bestämma till arten 1

. Detta strandbälte utgör också

ett omtyckt tillhåll för några andra arter och former, hvilka

dock alla förekomma annorstädes, såsom t. ex. Saxifraga rivu-

laris, S. flagellaris, Cochlearia fenestrata företrädesvis formen

prostrata Malmgr., Stellaria humifusa och Catabrosa algida. —
Sådan jag nu sökt beskrifva kärrmarken ter den sig i allmän-

het. Sådan har jag funnit den flerestädes vid Dicksons hamn,
såväl på öarna som fastlandet, vidare vid Aktinia-viken, på
Preobrascheni-ön, vid vår landstigningsplats sydvest om kap
Jakan, vid Irkajpi. Åtskilliga sträckor på Hvitön synas också

utgöras af sådan. Synnerligt rik och yppig var den sydvest

om kap Jakan, framförallt i närheten af de gamla tältplatser

som funnos der. Här påminde den mest om en gräsäng med
saftig grönska. Men understundom är dock dess utseende ett

annat. Så var fallet på ett ställe vid Aktinia-viken, der, såsom
det tycktes, en större vattenmassa framflutit med starkare fart

under försommarn. Här kunde växtligheten i armod och

torftighet nästan täfla med rutmarkens.

I den mig tillgängliga literaturen finner jag icke angifven

någon afdelning af den sibiriska tundran, med hvilken kust-

landets kärrmark stämmer öfverens. Närmast torde den komma
den del' af Tajmyrlandets lågtundra, hvilken Middendorff 2 upp-

ger såsom denna tundras fruktbaraste och mest gräsrika.

Någon likhet synes den också äga med de delar af Juraktun-

dran, hvilkas vegetation enligt Schmidt 3 karakteriseras af

1 Androsace ochotensis.
2 Aiif. st., IV: 1, s. 736.

3 Anf. st. s. 78.
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några Carices och tvänne arter Gramineer: Hierochloa race-

mosa och Dupontia Fischeri.

Tufmarken. Med detta namn har jag velat beteckna en

tufvig, till nästan hela sin yta grön, än vågrät, än temligen

starkt sluttande, delvis fuktig, delvis jämförelsevis torr mark,

hvilken vid vår öfvervintringsplats intog största delen af det

tundralika kustlandet och i närheten af tsehuktschbyn Pitle-

kaj hade en bredd i norr och söder af flere engelska mil. De
täta, ofta ända till två fot höga tufvorna bildades af Erio-

phoruni vaginatum och en mellan dess delar inväfd skara af

mossor, lafvar och några buskarter: små Salices, Empetrum
nigrum, Rubus Chamsemorus, Yaccinium vitis idsea, Andromeda
tetragona och Ledum palustre. Mossorna tillhörde hufvud-

sakligen slägtena Bryum och Polytrichuin; bland lafvarne

voro Lecanora tartarea, Sphserophorus coralloides, Cetraria

nivalis, Dactylina arctica och Cladonior de vanligaste. Mellan

tufvorna utgjordes växttäcket, som öfverallt var samman-
hängande, af mossor, bland dem utom representanter af de

förra slägtena äfven Sphagna, och af lafvar, särskildt Cladonia

vermicularis, samt de ofvannämnda småbuskarne, framför andra

Vaccinium och Andromeda. Äldre, döda tufvors toppar be-

kläddes helt och hållet af en gråhvit lafskorpa. Andra växt-

arter förekommo mycket sparsamt; de vanligaste voro Hiero-

chloa alpina, Colpodium latifolium, Carex aquatilis, Luzula

hyperborea, Saxifraga stellaris, en art Gentiana \ Pedicularis

Langsdorffii 2
,
Nardosmia frigida och Artemisia vulgaris f. Tilesii.

På många ställen bibehöll tufmarken sitt vanliga utseende

äfven utefter de laguner och sötvattenssjöar, hvilka till stort

antal funnos på kustlandet vid öfvervintringsplatsen, men
ofta öfvergick den dock här i en jämnare nästan tuffri eller

gles- och lågtufvig mark. Vegetationens sammansättning var

dock här densamma, på det när att Eriophorum vaginatum

förekom mera sparsamt och ersattes af andra Cyperaceer, Gra-

mineer och Juncaceer, såsom Eriophorum angustifolium, Poa

flexuosa, Glyceria vilfoidea, Carex rariflora och Luzula parvi-

flora, hvarjämte åtskilliga andra dikotyledona örter än de

förutnämnda, t. ex. Cochlearia fenestrata, Stellaria humifusa,

Saxifraga cernua och S. rivularis, togo del i vegetationen.

Denna jämnare gräsmatta afbröts här och der af små, dels

"bruna och dels gråaktiga fläckar, af hvilka de förra erhöllo

sin färg af Empetrum nigrum och Ledum palustre, de senare

1 Gentiana glauea.
2 P. lanata i den följande förteckningen.
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af grå lafkrustor, hvilka täckte förtorkade stamdelar af Dia-

pensia lapponica, Ledum palustre, Andromeda tetragona och

Salix-buskar. — En växtlighet i sina hufvuddrag lik den på
dessa gråaktiga fläckar, ehuru något artrikare, men också

glesare intog krönet af de kullar, hvilka förekommo spridda

på den ifrågavarande delen af kusten.

Tufmarken, sådan den visade sig invid lagun- och sjö-

stränderna, hade onekligen mycket tycke med den förut skil-

drade kärrmarken och torde endast vara en mera utvecklad,

sydligare form af denna, men då den såväl i sina allmänna

drag som framförallt i vegetationens sammansättning hade en

större likhet och öfverensstämmelse med den egentliga, på
Eriophorum-tufvor rikare tufmarken, i hvilken den också tyd-

ligen öfvergick, har jag ansett för rättast att betrakta det la-

gunerna och insjöarne omgifvande jämnare landet såsom tuf-

och icke såsom kärrmark. Tufmarken i sin helhet motsvaras

nog icke af kärrmarken. Antagligare synes det mig vara, att

den på den jämförelsevis sydligt belägna Tschuktsch-halfön er-

sätter det vestligare och tillika nordligare liggande kustlandets

rut- och kärrmarker tillsammantagna och sålunda, om mina
förut gjorda antaganden äro riktiga, på inlandstundran har

sin motsvarighet i Polytrichum-tundran och vissa sträckor af

lågtundran.

Sanddynerna. Vid Koljutschin-fjordens mynning utgjor-

des den yttersta, hafvet närmast liggande delen af kustlandet

af ett smalt bälte, i allmänhet mycket lågkulliga sanddyner.

Deras bredd uppgick i allmänhet till 100—150 och de högsta

kullarnes höjd till 10—15 meter. Från den udde, som utskjuter

öster om nämnda fjords mynning, sträckte sig sanddynerna

öster ut åtminstone 20—30 engelska mil. De förekomma äfven

vester om Koljutschin-fj orden. Wrangel omnämner nämligen

denna bildning uttryckligen från kusten mellan Irkajpi och

kap Wankarema, och af hans skildring af kuststräckan mellan

Irkajpi och Kolyma-rlodens mynning synes framgå, att sand-

dyner förekomma äfven här mångenstädes *. I närheten af

vår öfvervintringsplats bildades sanddynernas växtlighet i all-

mänhet af endast tvänne växtarter : Ammadenia peploides och

Elymus mollis, af hvilka den senare var den på individer

rikaste och växtlighetens utseende bestämmande. Ammadenian
uppträdde i enstaka, torftiga exemplar, och Elymus-mattan var

på de flesta ställen så gles, att genast vid första ögonkastet

det ena årsskottet utan svårighet kunde skiljas från det andra.

1 Wrangel, anf. st. II, ss. 212, 101.
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I och invid tschuktsch-byarna Pitlekaj och Jinretlen, hvilka

lågo på hvar sin hög sandctynkulle, var växtligheten yppigare,

tätare och mera omvexlande, tydligen i följd af det lager

gårdsmylla, hvarmed dynsanden på kullarnes sidor och krön

blifvit betäckt under tidernas lopp. Elymus växte här fläck-

vis tätare och yppigare, på andra fläckar åter var den nästan

helt och hållet förträngd och ersatt af åtskilliga andra växter,

såsom: Prasiola crispa, Taraxacum officinale, en form af Cine-

raria palustris, Artemisia vulgaris f. Tilesii, Cochlearia fene-

strata, Catabrosa algida och Arctophila pendulina \ de båda
senare på fuktiga och sumpiga ställen ofta bildande vackra,

frodiga gräsfläckar.

Söka vi nu till en bild förena de enskilda växtfysiognomiska

drag, som jag i det föregående sökt efter naturen teckna, skulle

denna framställa den sibiriska nordkusten såsom ett tundra-

likt land, hvilket till största delen af sin yta intages af färg-

lös, växtfattig rutmark, omvexlande med grönskande växtrikare

kärrmark, och längst mot öster i stället för dessa af den visser-

ligen gröna, men stela och tröttande tufmarken. Magra Elymus-
klädda sanddyner, ödsliga lafbevuxna stenrammel och brokiga

blomsterrika sluttningar bilda endast här och der och på
sträckor af obetydligt omfång ett ringa afbrott i denna dystra

enformighet.

1 A. effusa i den följande förteckningen.
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I den föregående uppsatsen Om växtligheten på Sibiriens

nordkust har jag sökt gifva en framställning af växtlighetens

allmänna utseende på den nordsibiriska kuststräckan, stödjande

mig på de iakttagelser, jag blef i tillfälle att anställa på Vega-

färden dels sommaren 1878 under de frivilliga eller nödtvungna

uppehåll, som gjordes vid åtskilliga ställen, dels på våren

1879 vid expeditionens öfvervintringsplats. Följande redogö-

relse för fanerogamvegetationens sammansättning inom nämn-
da del af det arktiska området är att betrakta såsom fort-

sättning af dessa meddelanden. Till grund för den ligga

hufvudsakligen de samlingar som gjordes och den erfarenhet

som vans under denna resa, men tidigare arbeten, som be-

röra ämnet, hafva så mycket som möjligt också blifvit an-

vända. — För dessa förarbeten anser jag mig böra till en bör-

jan redogöra.

Bland de tidigast från den höga norden kända växterna

äro de, hvilka iakttogos och samlades af den dåvarande stu-

denten Sujef under hans berömda resa längs Ob och södra

delen af Kara-bugten år 1771. Dessa växter bestämdes af Pal-

las och omnämnas i hans stora reseverk : JReisen durch verschie-

dene Provinzen des Bussischen Heidis, III. ! Af de här anförda

74 arktiska arterna skola enligt Ledebour 2 54 hafva för-

skrifvit sig från Ishafskusten. Af dessa äro ungefärligen

hälften numera kända från andra längre norr och öster ut

belägna delar af denna kust, de återstående (omkring 25 arter)

hafva icke anträffats längre åt öster. Då emellertid tyd-

ningen af de namn, Pallas ger åt många af de Sujefska väx-

terna, är osäker, och det område, der de samlades, är sjelfva

gränstrakten mellan Sibirien och .cisuralska Samojedlandet,.

samt ovisshet råder om, hvilka af dem äro tagna vid sjelfva

kusten och hvilka längre inåt landet, vid eller på Urals nord-

ostligaste grenar, så har jag icke trott mig böra uppföra dem
bland den sibiriska kustflorans beståndsdelar. 3

1 Hufvudsakligen sidd. 33—34.
2 Flora rossica I— IV.

Jfr Pallas 1. c, Ledebour 1. c, Ruprecht: Beiträge zur Pfianzenkunde

lies Russischen Reichs, Lieferung 7, s. 32—35 och F. Kurtz: Aufzählung der

von K. Graf von Waldburg-Zeil im Jahre 1876 in Westsibirien gesannnelten

Pflanzen, s. 27—28 (Abhandl. des Bot. Vereins f. Brandenb. XXI.)-
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Under de sista åren har den skarpsynte, ihärdige och kun-

skapsrike ryske naturforskaren E. R. v. Trautvetter offent-

liggjort en hel rad af arbeten, redogörande för växtsamlingar,

som under den senare tiden hemförts från norra Sibirien, till

stor del från dess arktiska område, genom hvilka kännedomen
om den asiatiskt-arktiska växtligheten i hög grad vidgats. Ett

bland dessa är Bossice arcticce plantas qvasdam a peregrinatorihus

rariis in variis locis ledas, l
i hvilket bland annat fyra arter

blomväxter anföras, tagna år 1876 af Wiggensom på Lutkes

ö, belägen i Kariska hafvet på ungefär Lat. n. 69° 30' och

Long. o. 68°. En af dessa, Epilobium angustifolium, är icke

anträffad annorstädes på den sibiriska ishafskusten.

Under den svenska expeditionen till Novaja Semlja och

Jenisej 1875 gjorde A. N. Lundström på vestkusten af halfön

Jalmal vid Lat, n. 72° 17' och Long. o. 68° 42', sålunda på unge-

fär samma longitud, men två och en half grad nordligare än

Lutkes ö, en del botaniska iakttagelser. Somliga af dessa har

han offentliggjort i den af A. E. Nordenskiöld publicerade be-

rättelsen öfver denna resa, 2 men icke lemnat en fullständig

förteckning öfver de anmärkta fanerogamerna. De af honom
gjorda samlingarna har jag med hans tillåtelse genomgått,

De innehålla följande 46 arter blomväxter:

Artemisia vulgaris L.

f. Tilesii Ledeb.

Oineraria frigida Richards.

» integrifolia (L.) Murr.

Pedicularis sudetica Willd.

f. lanata Walp.

Polemonium pulchellum Bunge.

Vaccinium vitis ideea L.

Potentilla fragiformis Willd.

f. parviflora Trautv.

Dryas octopetala L.

Saxifraga stellaris L.

f. comosa Poir.

Saxifraga nivalis L.

» hieraciifolia Waldst. et Kit.

» cernua L.

» rivularis L.

1 Ax-ta Horti Petropolitani, T. VI, Fasc. II. S:t Petersburg 1880.

2 A. E. Nordenskiöld: Redogörelse för en expedition till mynningen af

Jenisej och Sibirien år 1875. (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar.

Band. 4, N:o 1. Stockholm 1877.) Jfr s. 38—40.
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f. hyperborea (R, Br.)

f. pedunculosa Ser. (villosior, purpurascens.)

Chrysosplenium alternifolium L.

Matthiola uudicaulis (L.) Trautv.

Cardamine pratensis L.

» bellidifolia L.

Cochlearia fenestrata R. Br.

Draba oblongata R. Br.

» hirta L.

Papaver nudicaule L.

Ranunculus acris L.

f. borealis Trautv.

» nivalis L.

» hyperboreus Rottb.

Wahlbergella affinis (J. Vahl) Fr.

Stellaria longipes Goldie.

Cerastium alpinum L.

f. genuina.

f. eaespitosa Malmgr.

Sagina nivalis (Lindbl.) Fr.

Rumex arcticus Trautv.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Salix polaris Wg.
» rotundifolia Trautv.

Poa flexuosa Wg.
f. genuina.

f. vivipara Hook.

Arctophila effusa J. Lge.

Catabrosa concinna Th. Fr.

» algida (Soland.) Fr.

Dupontia Fischeri R. Br.

Aira csespitosa L.

f. borealis Trautv.

Alopecurus alpinus Sm.

Carex rigida Good.

Eriophorum angustifolium Roth.

» Scheuchzeri Hoppe.

Luzula arcuata (Wg) Sm.

f. hyperborea R. Br.

» arctica Bl.

Juncus biglumis L.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.
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Af dessa äro Wahlbergella affinis och Salix rotundifolia

hittills kända endast från denna del af den sibiriska nordkusten.

I nyss anförda arbete af Trautvetter upptagas äfven några

växtarter samlade af Schwanebach 1877 på den strax norr

och vester om Ob-viken liggande Beli-ön (Beli Ostrow), hvil-

ken också besöktes af några bland deltagarne i Vega-expedi-

tionen. Enligt deras iakttagelser är öns geografiska läge:

Lat. n. 73°, Long. o. 70° 40'. De af Trautvetter för ön upp-

gifna arterna äro ej mer än fyra, hvilka alla äro anmärkta

för andra delar af kusten.

Det för kännedomen om den arktiska växtverlden i all-

mänhet och den arktiskt-sibiriska isynnerhet vigtigaste och

innehållsrikaste arbetet är Trautvetters mönstergilla bearbet-

ning af Middendorffs växtsamling från Tajmyrlandet. l Mid-

dendorff besökte under sin storartade, för vetenskapen i hög'

grad fruktbringande färd äfven en del af det Sibiriska Ishaf-

vets kust, trakten vid Tajmyr-flodens mynning, Lat. n. 75° 36',

Long. o. ungefär 102°, och hopbragte här och hemförde en

samling fanerogamer. Trautvetters förteckning öfver dessa

upptar 42 arter, hvilka alla sedermera blifvit anmärkta på an-

dra områden af ifrågavarande kust. Af dessa äro emellertid

endast 40 att anse såsom sjelfständiga arter. En af de såsom

arter upptagna, Stellaria ciliatosepala Trautv., har sedermera

Trautvetter sjelf indragit och hänfört såsom varietet till den

likaledes för Tajmyr-flodens mynningsområde uppgifna arten

Stellaria longipes. 2 En annan, Draba glacialis, är enligt min

åsigt icke artskild från Draba alpina och an föres derför i det

följande såsom en form af denna,

Tvänne högst vigtiga bidrag till kännedomen om den si-

biriska kustfloran äro de, som framgått ur Trautvetters under-

sökning och bestämning af A. Czekanowskys och F. Mullers

samlingar från Olenek-flodens mynning och Augustinowicz'

från kusten vid Kolymas utflöde i Ishafvet. I Plantce Sihirice

oorealis ab A. CselMuoivshj et F. Muller annis 1874 et 1875

lectce 3 är redogörelse lemnad för de förra, i Flora riparia

Kolymensis 4 för de senare. För hafskusten vid Oleneks myn-

1 E. K. v. Trautvetter, Florula taimyrensis phseaogama i A. Th. v. Mid-

»lendorffs Reise in den äussersten Norden nnd Osten Sibiriens, Bd I: 2, S:t

Petersburg 1847.

2 Jfr Trautvetter, Flora riparia Kolymensis s. 513—514.
3 Acta Horti Petropolitani, T. V, Fasc. I. (S:t Petersburg 1877) sid. 1—14(3.

é Acta Horti Petropolitani. T. V, Fasc. II. (S:t Petersburg 1878) sid.

495—574.
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ning uppgifvas 68 arter, bland hvilka följande 13 icke anträffats

på någon annan punkt af den nordsibiriska kusten:

Matricaria inodora L. f. pha?ocephala Rupr.
Crepis chrysantha Froel.

Pedicularis villosa Ledeb.

Androsaee villosa L.

Vaccinium uliginosum L.

Oxytropis Mertensiana Turcz.

Potentilla nivea L. f. subviridis Ledeb.

Arabis petra?a Lam.
Sisymbrium Sophia L.

Corydalis pauciflora Pers. f. typica.

Thalictrum alpinum L.

Festuca ovina L. f. violacea.

Trisetum flavescens (L.) P.B.

Deremot äro alla de arter, till antalet 35, hvilka Augustinowiez
insamlat vid Kolymas mynning, kända från andra delar af

kusten.

Det återstår mig att nämna ännu en uppgift om växter

från det Sibiriska Ishafvets kust, nämligen den af Adams i

Descriptiones plantarum minus cognitarwn Sibiritf, prcesertim orien-

talis, qvas in itinere annis 1805 et 1806 observavit Adams. '

Bland de 40 arter, som här beskrifvas, uppgifvas 22 vara iakt-

tagna vid Lenas mynning. Af dem äro följande icke kända
från någon annan trakt af kusten:

Androsaee triflora Adams.
Osmothamnus fragrans (Adams) D.C.

Saxifraga coriacea Adams.
Claytonia aretica Adams.
Draba nivalis Liljebl. f. csesia (Adams).

Cardamine microphylla Adams. 2

Nämnas må också, att jag vid uppgörande af den i det föl-

jande meddelade förteckningen öfver den sibiriska kustflorans

fanerogamer äfven begagnat mig af en liten samling, som
1 Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou T. V,

(Moscou 1817) sid. 89—116, och T. III nya serien af samma sällskaps Mé-
moires, 1834, s. 231—252.

2 Måhända hade i denna öfversigt äfven bort inflyta ett omnämnande af

Fr. Schmidts Florula jenisseensis aretica (Mémoires de 1'Académie impériale

des sciences de S:t Pétersbonrg, Sér. VII, T. XVIII, S:t Pétershonrg 1872,

sid. 73 och följ.) och Trautvetters förteckning öfver de vid Goltschicha vid

Jenisejs mynning af Schwanebach samlade växterna (Trautvetters ofvan an-

förda Rossiae aretica? plantas etc. sid. -551—554), men det har synts mig, som
den del af den sibiriska tundran, hvarifrån dessa växter förskrifva sig, med
större skäl kan räknas till Jenisejstranden än till ishafskusten.
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gjordes af A. N. Lundström och mig vid Dicksons hamn under
1875 års svenska polarfärd.

Under Vega-expeditionen besöktes, såsom jag redan på
annat ställe angifvit, tio punkter vid den sibiriska nordkusten,.

nämligen

:

Lat. N., Long. O. Greenw.

Halfön Jalmal vid 72° 50' 70° 30';

Hvitön (Beli östro w) 73°
0'

70° 40';

Dicksons hamn 73°28' 80°58';

Minin-ön 74° 52' 85° 8';

Aktinia-viken 76° 15' 95° 38';

Kap Tscheljuskin 77° 36' 103° 25';

Preobrascheni-ön 74° 45' 113° 10';

Kap Jakan vid 69° 22' 177° 38';

Long. V. Greenw.

Irkajpi 68° 55' 179° 25';

Pitlekaj 67° 5' 173°24'. »

I följande förteckning har jag sammanstält de växtarter,

hvilka härvid iakttogos.

Förteckning öfver de under Vega-expeditionen
vid Sibiriens nordkust iakttagna

fanerogamerna.

Fam. I. Compositse.

Gen. 1. Leucanthemum Tourn.

1. L. arcticum (L.) D.C.

Pitlekaj.

Sparsam på torr, sandig mark i närheten af laguner och.

på backsluttningar.

Gen. 2. Artemisia L.

1. A. arctica Less.

Irkajpi ; Pitlekaj.

Sparsam på sluttningarna af låga kullar.

2. A. vulgaris L.

f. Tilesii Ledeb.
Pitlekaj och den närmast omkring liggande trakten.

Sparsam på tufmarken, temligen allmän på de sanddyn-

kullar, hvilka utgjorde eller utgjort tschuktschernas tältplatser.

Gen. 3. Cineraria L.

1 . C. frigida Richards.
Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

1 Jfr för öfrigt F. E, Kjellman: Om växtligheten på Sibiriens nordkust.
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Ingenstädes i större myckenhet. Föredrar torra ställen,

men förekommer också på fuktiga. Vid Sibiriens nordkust
uppträder denna art under tvänne former, den ena nästan

alldeles glatt med tunna, rent gröna, aflånga — aflångt lancett-

lika blad, den andra tjockt hvitullig med tjocka, blågröna,

bredt elliptiska blad. Den förra har tillika blomkorgarna
något mindre än den senare. Ofvergångsformer gifvas. Den
nästan glatta formen anträffades hufvudsakligen vester om kap
Tscheljuskin: vid Dicksons hamn och Aktinia-viken, den senare

öster om denna udde: vid kap Jakan, Irkajpi och Pitlekaj.

Blomkorgarne äro en eller två på hvarje individ.

2. C. integrifolia (L.) Murr.
f. aurantiaca (Trautv.)

Irkajpi.

Endast ett exemplar anträffades, växande bland föregående.

3. C. palustris L.

f. congesta Ho ok.

Pitlekaj och de närliggande tschuktschbyarne: Jinretlen,

Rirajtinop, Irgunnuk och Tjapka.

I ganska stor myckenhet i närheten af tschuktschernas

bostäder.

Gen. 4. Antennaria J. Gaertn.

1. A. alpina (L.) R, Br.

f. Friesiana Trautv.
Koljutschin-vikens östra strand några mil från Pitlekaj.

Från en slädtur, som tvänne af deltagarne i expeditionen

i medio af juni månad företogo ungefär 30 kilometer söder ut
från Pitlekaj till midten af Koljutschin-fjorden, medfördes några
exemplar af denna art.

Gen. 5. Petasites Tourn.

1. P. frigida (L.) Fr.

Kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj och de tillgränsande

tschuktschbyarne.

Spridd på kärr- och tufmark. Ingenstädes i större myc-
kenhet.

Gen. 6. Saussurea D.C.

1. S. alpina (L.) D.C.

f. subacanlis Laast. et f. angustifolia (D.C.)

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Koljutschin-fjordens

östra strand, några mil söder om Pitlekaj.

Tillhör blomstermarken. På vissa ställen vid Dicksons
hamn förekom f. subacaulis ymnig, på Preobrascheni-ön spar-

sam. Vid Koljutschin-fjordens östra strand togos ett par för-

vissnade individer af f. angustifolia.
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Gen. 7. Taraxacum L.

1. T. phymatocarpum J. Va hl.

Dicksons hamn.
Förekom i temligen stor myckenhet på torra, åt söder

liggande sluttningar på öarne vid Dicksons hamn.
2. T. officinale Web.

Kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

Förekommer liksom föregående på torra sluttningar. Vid
kap Jakan och Irkajpi var den sparsam, vid Pitlekaj deremot

på vissa ställen i närheten af tschuktschernas bostäder ganska

ymnig.
Fam. II. Valerianacese.

Gen. 1. Valeriana Tourn.

1. V. capitata Pall.

Kap Jakan; Pitlekaj; i närheten af byn Eirajtinop.

Mycket sparsam på blomstermark.

Fam. III. Gentianaceae.

Gen. 1. Gentiana Tourn.
1, G. glanca Pall.

Pitlekaj.

Sparsam på tufmarken.

Fam. IV. Selaginacese.

Gen. 1. Lagotis Gaertn.

1. L. glauca Gsertn.

f. Stelleri (Cham. et Sch le c ht.)

Syn. Gymnandra Stelleri Cham. et Schlecht.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön ; Irkajpi.

Förekommer företrädesvis på kärrmark, men anträffas

äfven någon gång på blomstermark. Temligen vanlig vid

Dicksons hamn, sparsammare på de andra båda ställena.

Fam. V. Personatae.

Gen. 1. Pedicularis Tourn.

1. P. sudetica Willd.

Dicksons hamn; Pitlekaj.

Spridd på kärr- och tufmark.

2. P. Langsäorffii Fish.

Pitlekaj.

Mina samlingar innehålla endast ett torftigt exemplar af

denna art.
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3. P. lanata Willd.

f. leiantha Trautv.
Pitlekaj.

Temligen allmän på tufmark.

4. P hirsuta L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

Sparsam. Förekommer både på kärr- och blomstermark.

5. P. ederi V a hl.

Dieksons hamn.
Sparsam på kärrmark.

(i. P. capitata Adams.
Pitlekaj.

På torra backsluttningar i närheten af Pitlekaj anträffade

jag på våren 1879 några fjolårsexemplar af denna art.

Fam. VI. Asperifoliae.

Gen. ]. Myosotis Dill.

1. M. silvatica Hoffm.
f. alpestris Koch.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön.

Temligen allmän på blomstermark.

Gen. 2. Eritrichium Schrad.

1. E. viUosum Bunge.
Dieksons hamn; Kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön.

Allmännare än Myosotis silvatica. Förekommer på torra

backsluttningar.

Fam. VII. Polemoniacese.

Gen. 1. Polemonium Tourn.

1. P. eoeruhmn L.

Pitlekaj.

Flerestädes i närheten af Vegas Öfvervintringsplats vid

foten af de högre sanddynkullarne, men ingenstädes i större

mängd. Jag har endast sett utblommade, förfrusna och några
mycket litet utvecklade vårexemplar och kan till följd häraf

ej afgöra, till hvilken af denna arts former den vid Vegas
öfvervintringsplats förekommande hör. Säkert är, att den icke

tillhör hufvudformen, utan någon af de öfriga.

Gen. 2. Diapensia L.

1. D. lapponica L.

Irkajpi; Pitlekaj.

Torra grus- och sandkullar ej sällsynt,

17
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Fam. VIII. Plumbaginacese.

Gen. 1. Armeria Willd.

1. A. sibirica Turcz.
Pitlekaj.

Temligen vanlig innanför sanddynbältet vid expeditionens

öfvervintringsplats.

Fam. IX. Primulacese.

Gen. 1. Primula L.

1. P. nivalis Pall.

f. pumila Ledeb.
Pitlekaj.

Allmän på sluttningarna af den udde, hvilken utskjuter

öster om Koljutschin-fjordens mynning.

2. P. borealis Du by.

Pitlekaj.

Vanlig på blomstermark.

Att denna växt har mycket gemensamt med Pr. stricta

Hornem. vill jag icke bestrida, men sådan, som den före-

kommer i nordöstra hörnet af Asien, afviker den så mycket

från denna, att den synes mig böra upptagas under eget namn.
Den beskrifning på P. borealis, som lemnas i Decandolles

Prodromus VIII, s. 43 och af Chamisso och Schlechtendahl

i Linnsea I, s. 213, på hvilket senare ställe växten bär namnet
P. mistassinica, stämmer väl in på de exemplar från Pitlekaj T

hvilka mina samlingar innehålla, hvaraf således framgår, att

den uppträder i samma form flerestädes. Jag har varit i

tillfälle att se en stor mängd exemplar i olika utvecklings-

stadier, men ej funnit några öfvergångsformer till P. stricta.

Från denna afviker den hufvudsakligen i följande. Den är

lågväxt, i fruktbärande tillstånd ej mer än 7 tum hög. Blom-

skaften äro äfven vid fruktmognaden på sin höjd dubbelt

längre än fodret, fodret är smalt bägarformigt eller cylindriskt,

ej vidgadt klocklikt, lika eller nästan lika långt som kron-

pipen. Brämflikarne äro viggelika, klufna till midten. Kapseln

obetydligt längre än fodret.

Gen. 2. Androsace Tourn.

Subgen. Aretia L.

1. A. ochotensis Willd.
Syn. Androsace ochotensis Trautv. in Acta Horti Petropoli-

tani T. V, Fasc. II, p. 544.

Kap Jakan.
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Vid angifna ställe fans denna art i temligen stor myc-
kenhet i strandkanten af växttäcket.

Trautvetters (1. c.) påstående, att Anar. arctica Cham.
Schlecht. (Linnaoa I, s. 220) icke är till arten skild från A.

ochotensis, antar jag väl grundadt.

Fam. X. Rhodoraceae.

Gen. 1. Loiseleuria Des v.

1. L. procumbens (L.) Des v.

Pitlekaj.

Några exemplar fnnnos på klippmark i närheten af ex-

peditionens öfvervintringsplats. Den är här en af de säll-

syntaste växterna.

Gen. 2. Ledum L.

1. L. pdlustre L.

f. decumhens A i t.

Pitlekaj; Koljutschin-fjordens östra strand några mil söder

om vinterqvarteret.

En af Pitlekaj-traktens vanligaste arter. Utgjorde en af

de växter, som här bestämde vegetationens utseende på tuf-

marken. Förekom också i ej ringa mängd på klippmark.

Fam. XI. Vacciniaceae.

Gen. 1. Vaccinium L.

1. V. vitis idaea L.

Irkajpi; Pitlekaj.

Vanligen på tuf- och klippmark vid Pitlekaj, sparsam på
grusiga backsluttningar vid Irkajpi.

Fam. XII. Ericaceae.

Gen. 1. Arctostaphylos Adams.
1. A. alpina (L.) Spreng.

Pitlekaj.

På toppen och sidorna af de gruskullar, hvilka förekommo
spridda på tufmarken vid Vega-expeditionens öfvervintrings-

plats, sparsam; något vanligare på klippmark.

Gen. 2. Cassiope D. Don.

1. G. tetragona (L.) Don.
Irkajpi; Pitlekaj.

Allmän vid Pitlekaj såväl på sjelfva tufmarken som på
nyssnämnda kullar och på klippmark. Vid Irkajpi anträffa-

des den på en grusig backsluttning.
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Fåm. XIII. Papilionaceae.

Gen. 1. Hedysarum Jeaum.

1. H. obscurum L.

Koljutschin-fjordens östra strand några kilometer söder

om Vega-expeditionens öfvervintringsplats.

Af en på detta ställe boende ren-tschuktsch erhöll jag på
våren 1879 en stor mängd rötter och jordstammar tillhörande,

som jag tror, denna art. Sjelf såg jag den aldrig växande.

Gren. 2. Phaca Roy.

1. Ph. frigida L.

f. littoralis Ho o k.

Preobrascheni-ön.

Temligen allmän på blomstermark.

Gen. 3. Astragalus L.

1. A. alpmus L.

Dicksons hamn.
Sparsam på blomstermark.

Gen. 4. Oxytropis D.C.

1. 0. nigrescens Pall. (Fisch.)

f. pygmcea (Pall.)

Pitlekaj.

På en gruskulle i närheten af vinterqvarteret anträffades

några exemplar, hvilkas bladknoppar höllo på att öppna sig.

Arten syntes häromkring vara sällsynt,

2. O. s})ec.

Koljutschin-fjordens östra strand några kilometer söder

om Pitlekaj.

Ibland den samling Hedysarum obscurum, som jag erhöll

af ofvannämnda ren-tschuktsch, funnos också ett par torkade,

blad- och blomlösa exemplar af en Oxytropis. Att med säker-

het bestämma dem till arten kan jag icke. Den torde komma
närmast O. ochotensis, eller någon af de med denna närmast

förvandta af detta slägtes många, svårbestämda arter.

3. O. campestris (L.) D.C.

f. sordida (Willd.)

Dicksons hamn.
Sparsam på blomstermark.
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Fam. XIV. Senticosae.

Gen. 1. Rubus Tourn.

1. R. Chameemorus L.

Pitlekaj.

Temligen allmän på tufmark.

Gen. 2. Comarum L.

1. C. pälustre L.

Pitlekaj.

Sparsam vid kanten af de vattendrag och vattensamlingar,

som fun nos på tufmarken.

Gen. 3. Potentilla Hall.

1. P. fragiformis L.

f. parvifiora T r a u t v.

Dicksons hamn; Aktinia-viken ; Preobrascheni-ön ; Pitlekaj.

Ofverallt temligen vanlig på sluttningar.

Den växt, som upptages under detta namn, är densamma
som i den svenska arktiska literaturen benämnes P. emarginata

Pursh. I sin första uppsats orn Novaja Semljas fanerogamer 1

uppger Trautvetter den af Malmgren och Th. M. Fries på
Spetsbergen tagna och under namnet P. emarginata utdelade

växten vara identisk med Potentilla fragiformis Willd. var.

parvifiora Trautv. Detta namn utbytes sedermera i Planta?

Sibiria3 borealis ab A. Czekanowsky et F. Muller lffieta3 s. 51

—

52 mot Potenlilla grandiflora L. var. parvifiora Trautv., under

hvilken benämning växten sedermera anföres i det ofvan cite-

rade arbetet Flora riparia Kolymensis.

I Acta Horti Petropolitani VI, 2 fr. 544 har Trautvetter

återgått till den gamla benämningen, P. fragiformis v. parvi-

fiora, hvilket namn jag ansett mig tills vidare böra använda.

f. vMosa (Pall.).

Vid Koljutschin-fj ordens östra strand några kilometer söder

om Pitlekaj.

Jag har af denna form sett endast exemplar i vinterdrägt,

hvilka samlades under en resa, som dr Almqvist företog söder

ut längs Koljutschin-fjordens östra strand.

Gen. 4. Sibbaldia L.

1. S. procumhens L.

Pitlekaj.

1 Conspectus flora? insularum Novaja Semlja (Acta Horti Petropolitani

T. I, Fasc. I (8:t Petersburg 1871) sid. GG.
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Mycket sparsam på klippmark.

Endast exemplar i vinterdrägt iakttagna.

Gen. 5. Dryas L.

1. D. octopetala L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi; Pitlekaj.

På alla de anförda ställena temligen allmän på blomster-

mark, vid Pitlekaj ställvis allmän på klippmark.

Gen. 6. Sieversia Willd.

1. S. yhtcialis R. Br.

Dicksons hamn ; Preobrascheni-ön.

På båda ställena ej sällsynt på blomstermark. Vid Dick-

sons hamn förekom den också på klippmark och saknades här

icke heller på sänka, gräsrika ställen.

Gen. 7. Spiraea L.

1. Sp. hetulcefolia Pall.

f. typica Maxim.
Pitlekaj.

På en sluttning några kilometer söder om vår öfver-

vintringsplats träffade jag i början af juli månad några dverg-

artade Spirsea-buskar, ännu i full vinterdrägt, hvilka, så vidt

jag af de vid buskarne liggande torkade bladen och blad-

resterna kunde döma, tillhörde denna art.

Fam. XV. Haloragideae.

Gen. 1. Hippuris L.

1. H. viäyaris L.

Pitlekaj; Rirajtinop.

I ett kärr, ungefär en mil i sydlig riktning från byn Ri-

rajtinop, mycket riklig.

Fam. XVI. Saxifragacese.

Gen. 1. Saxifraga L.

1. S. oppositifolia L.

Dicksons hamn; Minin-ön; kap Tscheljuskin; Preobra-

scheni-ön.

Förekommer både på rut- och blomstermark, men är all-

männare på den förra. På alla de anförda ställena var den

temligen allmän.

2. S. bronchialis L.

f. yenuina Trautv.
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Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

En af de för rutmarken vid Dicksons hamn karakteristiska

växterna. Här förekom den i ganska stor myckenhet. Vid de

båda andra ställena var den sällsyntare och uppträdde här

på blomstermark.

3. S. flagellaris Willd.
f. platysepala T r au t v.

f. stenosepala Trautv.
Kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön.

Sällsynt på kap Tscheljuskin, i temligen stor myckenhet

på Preobrascheni-ön, såväl på blomstermark, som i synner-

het på den fuktiga, något leriga stranden. De på förra stället

-anträffade exemplaren tillhöra formen platysepala, de från

senare i allmänhet f. stenosepala, några äfven f. platysepala.

4. S. serpyllifölia Pursh.
Kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön.

Sällsynt på båda ställena på blomstermark och lokaler

som stå på gränsen mellan rut- och blomstermark.

-5. S. Hirculus L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

Förekom ingenstädes i större mängd.
Tillhör både kärr- och blomstermark.

G. S. steUaris L.

f. comosa Poir.

Hvitön; Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap Tscheljuskin;

Preobrascheni-ön; Irkajpi; kap Jakan; Pitlekaj.

Temligen allmän på kärr- och tufmark. I största mängd
träffade jag den vid Aktinia-viken.

7. S. nivalis L.

Dicksons hamn; kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön; Ir-

kajpi.

f. tennis Wg.
Aktinia-viken; kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön.

Endast vid Aktinia-viken förekom arten i någon större

mängd, och här uteslutande under formen tenuis. Denna
jämte hufvudformen anträffades på Preobrascheni-ön och kap
Tscheljuskin. Vid Dicksons hamn och Irkajpi såg jag deremot
endast hufvudformen. Tillhör mest blomstermarken och bäck-

stränder på kärrmark; f. tenuis uppträder dock äfven på lo-

kaler, som stå kärrmarken i beskaffenhet närmast.

8, S. hieraciifolia Waldst. et K i t.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; kap Jakan.
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f. tennis No b. f. forma genuina multo tenuior, glaberrima

vel fere glabra foliis angustioribus, oblongis 1. oblongo lanceolatis,.

longe petiolatis, integerrimis vel parce et fere obsolete dentatis.

Irkajpi.

Öfverallt sparsam och mycket spridd på blomstermark.

Forma tenuis, som till habitus är mycket olik hufvud-

formen, men genom öfvergångsformer förbunden med denna,

växte på fuktig mark.

9. S. punctata L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön ; Irkajpi; Pitlekaj.

Växer på blomstermark och är en temligen allmän art.

Både vid Dicksons hamn och Pitlekaj förekom den ställvis i

betydlig mängd.

10. S. cernua L.

Jalmal; Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap Tscheljuskin

;

Preobrascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

Temligen allmän längs hela kusten. Förekommer i största

mängd och yppigast utvecklad i närheten af mennisko- eller

djurboningar.

11. 8. rivularis L.

Hvitön; Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap

Tscheljuskin; Preobrascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

Förekommer mestadels på fuktiga ställen, men saknas ej

heller på torra, Arten hör till de allmännaste på sibiriska is-

hafskusten.

12. 8. decipiens Ehrh.
f. ccespitosa (L.)

Jalmal; Dicksons hamn; Minin-ön; kap Tscheljuskin; Preo-

brascheni-ön.

Växte spridd på anförda ställen, men temligen allmän.

På Minin-ön utgjorde den en hufvudbeståndsdel i rutmarkens

växtlighet. På de öfriga ställena förekom den på blomster-

mark och på lokaler, som bilda öfvergångsområden mellan

rut- och blomstermark.

Gen. 2. Chrysosplenium Tourn.

Chr. alternifolium L.

Dicksons hamn ; Aktinia-viken ; Preobrascheni-ön ; Irkajpi.

Växer på kärrmark vanligast mycket spridd, stundom i

täta mattor, beklädande en större yta. Arten uppträder vid

Sibiriens nordkust under samma form som på Novaja Semlja. i

1 Jfr Th. M. Fries: Om Novaja Semljas vegetation (Botaniska Notiser

1873 N:o 2) s. 39.
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Fam. XVII. Crassulacese.

Gen. 1. Rhodiola L.

1. Rh. rosea L.

Dicksons hamn; Pitlekaj ; Pidlin och Koljutschin-ön.

Vid Dicksons hamn förekom denna art såsom en huvud-
beståndsdel i rutmarkens växtlighet. På de båda andra ställena

såg jag sjelf den ej växande, men erhöll exemplar derifrån af

tschuktscher.

Fam. XVIII. Empetraceae.

Gen. 1. Empetrum Tourn.

1. E. nigrum L.

Pitlekaj.

Allmän på tuf- och klippmarken vid expeditionens öfver-

vintringsplats.

Fam. XIX. Cruciferse.

Gen. 1. Matthiola R. Br.

1. M. nudicaulis (L.) Trautv.
Dicksons hamn; Preobrascheni-ön.

Spridd och sparsam på blomstermark.

Gen. 2. Cardamine Tourn.

1. C. pratensis L.

Dicksons hamn ; Irkajpi.

Sparsam på kärrmark.

2. C. bettidifolia L.

Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap Tschelju-

skin, Preobrascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

En ej sällsynt, men spridt växande art. Vanligast var

den på blomstermark, men förekom också på kärr- och rut-

mark.

Gen. 3. Eutrema R. Br.

1. E. Edwardsii R. Br.

Preobrascheni-ön.

Endast några få, mycket små exemplar anträffades på
blomstermark.

Gen. 4. Cochlearia Tourn.

1. C. arctica Schlecht.
Dick sons hamn.
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I hvilket förhållande denna art står till följande, kan

jag ej afgöra. Innan en genomgående monografisk bearbet-

ning af detta formrika slägte företagits, blir en tolkning af

många dess former omöjlig eller mycket sväfvande. Säkert är,

att den form, som jag benämnt arctica, öfverensstämmer mycket

nära med den i Finmarken förekommande, hvilken i Skandi-

naviens flora upptages under detta namn.

2. C. fenestrata R. Br.

Största mängden af den Cochlearia, som iakttogs och in-

samlades vid Sibiriens nordkust, tillhör otvifvelaktigt samma
art, hvilken förekommer på Spetsbergen och Novaja Semlja.

I de svenska fvtogeografiska arbetena öfver förstnämnda ögrupp

har den blifvit kallad C. fenestrata R. Br. I det ofvan citerade

arbetet öfver Novaja Semljas vegetation upptar Fries växten

under namn C. Wahlenbergii Rupr. Den uppträder vid Sibiriens

nordkust liksom på Spetsbergen under en mängd genom öfver-

gångar förbundna former, bland hvilka jag trott mig kunna

såsom de mest utmärkta urskilja följande, förut på Spetsbergen

iakttagna:

f. typica Malm gr.

Jalmal; Dicksons hamn; Pitlekaj.

f. prostrata Malmgr.
Hvitön; Dicksons hamn; Minin-ön ; Preobrascheni-ön; kap

Tscheljuskin; Pitlekaj.

f. Icevigata Malmgr.
Kap Jakan.

Af dessa är f. prostrata den vanligaste och den enda som
förekommer på stränderna, särskildt der marken är torr och

mager. De båda andra formerna hålla sig till lokaler med
fet jordmån, såsom vid foten af fogel fjäll, gamla tältplatser,

trandränkta ställen o. s. v.

Gen. 5. Draba Dill.

1. Dr alpina L.

f. legitima Lindbl.
Jalmal; Dicksons hamn; kap Jakan; Irkajpi.

f. glacialis (Adams).
Preobrascheni-ön; kap Tscheljuskin.

Arten är ingalunda allmän vid Sibiriens nordkust. Endast

på kap Tscheljuskin fans f. glacialis i temligen stor myckenhet.

2. Dr. oblongata R. Br.

Dicksons hamn.
Endast på anfördt ställe såg jag denna art. Den var här

sparsam på blomstermark.
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0. Dr. corymbosa R. Br.

Aktinia-viken.

Temligen sparsam på torra, grusiga sluttningar.

4. Dr. aretka J. V a hl.

Irkajpi.

Endast några få exemplar anträffades. Annorstädes såg

jag aldrig denna art. De sibiriska exemplaren öfverensstämma

väl med de af Yahl bestämda och utdelade och hafva liksom

dessa mycket små skidor.

5. Dr. Wahlenbergii Hn.
Dicksons hamn.
Vid anfördt ställe var på torra backsluttningar denna art

ganska ymnig.

C. Dr. altaica Bunge.
Dicksons hamn.
På en af de små öarna vid Dicksons hamn förekom denna

art temligen ymnig. Liksom föregående tillhör den blomster-

mark.

Fam. XX Papaveraceee.

Gen. 1. Papaver Tourn.

1. P. nudicaule L.

Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap Tscheljuskin; Preo-

brascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi.

Allmän på kap Tscheljuskin, på de öfriga ställena spar-

sam. Tillhör blomstermarken eller denna närmast liknande

lokaler.

Fam. XXI. Ranunculacese.

Gen. 1. Ranunculus L.

1. R. Chamissonis Schlecht.
Irkajpi.

På kärrmark vid Irkajpi såg jag några förfrusna exemplar

af en Ranunculus, hvilka med hänsyn till bladform likna

R. Chamissonis från S:t Lawrence-viken.

2. R. Pallasu Schlecht,
Pitlekaj ; Rirajtinop.

Sparsam i små vattensamlingar på kusttundran.

3. R. sulplmreus Solan d.

Jalmal; Dicksons hamn; Aktinia-viken; Preobrascheni-

ön ; kap Jakan.
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Spridd på torra backsluttningar. Sällsyntare än följande.

4. R. nivalis L.

Jalmal; Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; kap Jakan;

Trkajpi; Pitlekaj.

På blomstermark och bäckstränder spridd, men temligen

allmän.

5. R. pygmceus Wg.
Jalmal; Dicksons hamn; Aktinia-viken ; Preobrascheni-

ön; Irkajpi; kap Jakan; Pitlekaj.

På likartade lokaler som föregående temligen allmän.

6. R. hyperboreus Rott b.

Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; Preobrascheni-

ön; Irkajpi; Pitlekaj.

Temligen allmän på kärrmark.

7. E. lapponkus L.

Jalmal; Dicksons hamn.
Mycket sparsam på kärrmark.

8. R. acris L.

f. borealis Trautv.
Jalmal.

Af dr Almqvist medfördes ett exemplar af denna art från

Jalmal.

9. R. affinis R. Br.

Dicksons hamn.

Af arten anträffade jag blott ett enda exemplar.

Gen. 2. Caltha L.

1. C. palustris L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

Lågländta, sumpiga ställen, sjö- och bäckstränder eller

stundom i små vattensamlingar. På vissa ställen i stor myc-

kenhet.

Gen. 3. Aconitum Tourn.

1. A. Kapellus L.

f. delphinifolia (Reichenb.)

Pitlekaj.

Tidigt på sommarö träffade jag i närheten af vinter-

qvarteret några unga, späda, föga utvecklade exemplar af, som

jag tror, denna art.

Fam. XXII. Portulacacese.

Gen. 1. Claytonia L.

1. Cl, acutifolia Willd.
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Pitlekaj.

I sjelfva kustbältet temligen sälls}rnt. Längre inåt lan-

det synes den vara allmännare. De här kringvandrande ren-

tschuktscherna hade åtminstone under vintern stora förråd af

växtens underjordiska delar. Den förekommer på fuktiga, ej

gräsgångna ställen med djup, lös jord.

Fam. XXIII. Caryophyllaceae.

Gen. 1. Wahlbergella Fr.

1. W. apetala (L.) Fr.

Dicksons hamn; Preobraseheni-ön; Pitlekaj.

Sparsam på blomstermark.

Gen. 2. Stellaria L.

1. St. longipes Goldie.
f. hmnilis Fenzl.

Jalmal; Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap
Tscheljuskin; Preobrascheni-ön; kap Jakan ; Irkajpi; Pitlekaj.

En utefter sibiriska ishafskusten allmänt utbredd art, som
dock ingenstädes uppträder i större myckenhet. Den före-

kommer såväl på torra som fuktiga ställen, på både kärr-,

tuf-, rut- och blomstermark.

2. St. huvnifusa Rottb.
Hvitön; Preobrascheni-ön; Irkajpi; Pitlekaj.

Temligen allmän på kärrmark, på hafs-, insjö- och lagun-

stränder.

Gen. 3. Cerastium Dill.

1. C. maximum L.

Pitlekaj.

Temligen allmän på backsluttningar i närheten af expedi-

tionens vinterqvarter.

2. C. alpinum L.

f. hirsuta Koch.
subf. 1 laxe cpespitosa, caudiculis elongatis.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi;

Pitlekaj.

subf. 2 densissime ca^spitosa, hirsutissima, caudiculis abbreviatis.

Kap Tscheljuskin.

f. ecesjntosa Malm gr.

Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap Tschelju-

skin; Preobrascheni-ön.

En på rut-, tuf- och blomstermark vanlig art, som upp-

träder under en mängd former, hvilka svårligen låta begränsa
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sig. En form liknande den som förekommer på Spetsbergen

och af Malmgren blifvit kallad f. crespitosa synes vara den
allmännaste. Denna i växtsätt liknar den form, som förekom

på kap Tscheljuskin, men är i bladform och hårighet skild

från den och utgör enligt min uppfattning endast en tätt tuf-

vud hirsuta-form.

Gen. 4. Halianthus Fr.

1. H. peploides (L.) Fr.

Pitlekaj.

Allmän på sanddynerna.

Gen. 5. Alsine Wg.
1. A. macrocarpa (Pursh.) Fenzl.

Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap Tschelju-

skin; Preobrascheni-ön.

Temligen allmän på rut- och blomstermark.

2. A. ardica (St ev.) Fenzl.

Dicksons hamn; Pitlekaj.

Mycket sparsammare än föregående; på blomstermark.

3. A. rubella Wg.
Dicksons hamn; Preobrascheni-ön.

Temligen allmän på blomstermark på Preobrascheni-ön.

Vid Dicksons hamn såg jag endast ett exemplar.

Gen. G. Sagina Presl.

1. S. nivalis (Lind bl.) Fr.

Hvitön; Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; kap Jakan

;

Pitlekaj.

Spridd, men ej sällsynt, på torra sandiga ställen.

Fam. XXIV. Polygonacese.

Gen. 1. Polygonum L.

1. P. Bistorta L.

Pitlekaj.

Sällsynt på backsluttningar.

2. P. viviparum L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Pitlekaj.

På samma slags lokaler som föregående, ej sällsynt, men
spridd.

3. P. polymorphum L.

f. frigida Cham.
Pitlekaj.

Temligen allmän på backsluttningar och vissa delar af

tufmarken. Jag har sett endast exemplar, som öfvervintrat
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och med just framträdande blomknoppar. Bestämningen är

derför något osäker.

Gen. 2. Rumex L.

1. B. arcticus Trautv.
Dicksons hamn; Pitlekaj.

Här och der temligen ymnig på områden af mindre om-
fång. Den förekommer mest på fuktiga ställen vid stranden

af vattensamlingar.

Gen. 3. Oxyria Hill.

1. 0. digyna (L.) Hill.

Dicksons hamn; kap Tscheljuskin; Preobrascheni-ön;

Pitlekaj.

Temligen allmän på torra ställen med djup, lös jord.

Kraftigast utvecklad och ymnigast var den på torra sluttnin-

gar på Preobrascheni-ön.

Fam. XXV. Salicineae.

Gen. 1. Salix Tourn. l

1. S. glauca L.

f. subaretiea Lund st r.

Jalmal.

Insamlades af dr Almqvist.

2. S. boganidensis Trautv.
f. latifolia Trautv.

Irkajpi; Pitlekaj.

Den vanligaste Salix-arten vid Pitlekaj. Sparsam vid

Irkajpi.

3. S. Chamisson is Anders.
Irkajpi; Pitlekaj.

Sparsam på bägge lokalerna.

4. S. arctica Pall.

Preobrascheni-ön; Pitlekaj.

Allmän på sluttningar vid Pitlekaj, mera sparsam på
Preobrascheni-ön.

5. S. euneata Turcz.
Pitlekaj.

Temligen allmän på sänka ställen i tufmarken.

6. S. reticidata L.

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Pitlekaj.

En mera sällsynt art, som mest träffades på blomstermark.
7. S. polaris Wg.

1 För bestämningen af de hemförda Salix-formerna står jag i förbindelse

till dr A. N. Lundström.
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Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap Tschelju-

skin; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

Temligen allmän på rut- ech blomstermark och bäck-

stränder i kärrmarken.

8. S. spec.

Pitlekaj.

Ett exemplar af en Salix-art i så outveckladt tillstånd, att

det icke kan med säkerhet bestämmas, finnes i samlingen

från Pitlekaj. Så mycket är dock visst, att det icke kan hän-

föras till någon af de föregående arterna.

Fam. XXVI. Betulacese.

Gen. 1. Betula Tourn.

1. B. glandulosa Michx.
f. rotundifolia Regel.

Pitlekaj.

Sparsam på tufmark såväl på torra som fuktiga ställen.

Fam. XXVII. Gramineee.

Gen. 1. Elymus L.

1. E. mollis Trin.

Irkajpi; Pitlekaj.

Allmän på sanddyner och sandkullar.

Gen. 2. Festuca L.

1. F. rubra L.

f. arenaria Os b.

Pitlekaj.

Sällsynt på jämnare tufmark.

Gen. 3. Poa L.

1. P. flexnosa Wg.
f. genuina.

f. colpodea Th. Fr.

f. vivipara Ho ok. (subcoespitosa, stolonibus fere nullis).

Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Irkajpi; kap Tschelju-

skin; Aktinia-viken; kap Jakan; Pitlekaj.

Arten är vanlig och mångformig. Den förekommer mest

på torra sluttningar. Formen colpodea såg jag endast på

Preobrascheni-ön; en egendomlig, nästan tufvig f. vivipara var

temligen vanlig vid Irkajpi.

2. P. pratensis L.

f. paupera J. Lge mscr.
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»Repens; foliis angustissime linearibus, complicatis ; ramis

verticillorum 1—2, patulis; spiculis 2—3:floris; palea inferiore

basi et ad nervös parum prominulos villosa. Habitus Poa? pra-

tensis diminutiva?, sed låna palearum brevior et minus läxa,

nervi minus evidentes, qvare forsan nova species.» (J. Lange).
Aktinia-viken.

Sparsam på backsluttningar.

Gen. 4. Arctophila Rit pr.

1. A. effusa J. Lge.

Hvitön; Jalmal; Aktinia-viken; Preobrascheni-ön; Pitlekaj.

På Hvitön och Jalmal insamlades denna art af dr Alm-
qvist. Vid Pitlekaj, der den hade ett till alla delar gröfre

och kraftigare utseende, var den allmän flerestädes vid strän-

derna af och i små vattensamlingar och på sumpiga ställen.

2. A. fulva (Trin.) Ands.
Aktinia-viken ; Preobrascheni-ön.

Förekom i stor mängd på Preobrascheni-ön, mindre van-

lig deremot vid Aktinia-viken.

Gen. 5. Glyceria R. Br.

1. Gl. vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Minin-ön; Preobrascheni-ön; kap -lakan; Pitlekaj.

Ymnig på Preobrascheni- och Minin-ön på fuktiga sand-

stränder. Yid de båda andra ställena mera sällsynt. Exem-
plaren från Pitlekaj äro gröfre och styfvare än de jag sett

från andra ställen inom arktiska zonen.

2. Gl. vaginata J. Lge.
f. contracta J. Lge mscr.

»Folia latius linearia, semper plana
;
panicula florendi tem-

pore contracta, subnutante; palea superior inferiore subbrevior.

Oeterum cum planta Groenlandica convenire videtur ». (J.

Lange in litteris.)

Preobrascheni-ön; Irkajpi; Pitlekaj.

Ofverallt mycket sällsynt i strandkanten.

3. Gl (?) Kjellmani J. Lge. x

Dicksons hamn.
Sparsam på kärrmark.

Gen. 6. Pleuropogon R. Br.

1. Pl. Sabinii R. Br.

Aktinia-viken.

Temligen ymnig, men lokal på kärrmark.

Gen. 7. Catabrosa P. B.

1. C. algida (Sol.) Fr.

1 Jfr följande uppsats: Fanerogamer från Novaja Seralja etc.

18
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Hvitön; Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken ; kap
Tscheljuskin; Preobrascheni-ön ; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

Förekommer på stränder, på rutmark och kärrmark. Yp-
pig uppträder den i närheten af menniskoboningar. Ingen-
städes sällsynt, men öfverallt spridd.

2. C. concinna Th. Fr.

Jalmal; Dicksons hamn.
På fuktig, sandig mark sällsynt.

Gen. 8. Colpodium Trin.

1. C. latifolium R. Br.

Dicksons hamn; Aktinia-viken; Preobrascheni-ön; Pit-

lekaj.

Kärr- och tufmark, spridd och temligen sparsam.

Gen. 9. Dupontia R. Br.

1. B. Fischeri R. Br.

Jalmal; Hvitön; Dicksons hamn; Aktinia-viken; Preobra-

scheni-ön; Irkajpi; Pitlekaj.

En karaktersväxt för kärrmarken.

Gen. 10. Trisetum Pers.

1. T. subspicatum (L.) P. B.

Irkajpi; Pitlekaj.

Torra sluttningar sparsam.

Gen. 11. Koeleria Pers.

1. K. hirsuta Gaud.
Dicksons hamn.
Sällsynt på blomstermark.

Gen. 12. Aira L.

1. A. ccespitosa L.

f. brevifolia Trautv.
Preobrascheni-ön.

f. borealis Trautv.
Hvitön; Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; kap

Tscheljuskin; Preobrascheni-ön; Irkajpi; Pitlekaj.

En allmän art på torra ställen och en af rutmarkens

mera utmärkande växter. Formen brevifolia Trautv., som väl

är identisk med R. Browns Deschampsia brevifolia, var säll-

synt på Preobrascheni-ön. Annorstädes såg jag den icke fullt

typiskt utvecklad. Exemplar af arten från Hvitön komma
dock denna temligen nära, ehuru de dock torde böra hän-

föras till f. borealis.
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Gen. 13. Calamagrostis Adams.

1. C. lapponica (Wg) Hn. 1

Jalmal; Aktinia-viken ; Irkajpi.

Sällsynt på sandig kärrmark.

Gen. 14. Alopecurus L.

1. A. alpinus Sm.
Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap Tscheljuskin; Preo-

brascheni-ön ; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

En jämförelsevis allmän, för kärrmarker karakteristisk

växt. Vid kap Jakan förekom den i täta massor på ganska

vidsträckta områden.

Gen. 15. Hierochloa Gmel.

1. H. alpina (Liljebl.) Roem & Sch.

Pitlekaj.

Ej sällsynt, men spridd på tufmarken.

2. H. pauciflora R. Br.

Hvitön; Aktinia-viken; Preobrascheni-ön; Irkajpi.

Allmän på kärrmark.

Fam. XXVHI. Cyperacese.

Gen. 1. Carex L.

1. C. misandra R. Br.

Irkajpi.

Torra, grusiga ställen sparsam och spridd.

2. C. rarifiora (Wg) Sm.
Pitlekaj.

Sparsam vid stränderna af laguner och insjöar.

3. C. ursina Dew.
Hvitön; Preobrascheni-ön.

På Hvitön insamlade dr E. Almqvist en rätt betydlig

mängd exemplar. På Preobrascheni-ön förekom växten tem-

ligen sällsynt på torrare, mera starkt gräsgångna delar af

kärrmarken.

4. C. salina Wg. 2

f. siibspathacea (Wormskj.)
Hvitön; Jalmal.

Kärrmark. Insamlades af dr E. Almqvist. Exemplaren
från Hvitön öfverensstämma till alla delar med exemplar från

Spetsbergen; de från Jalmal äro högre och spensligare.

1 De hemförda exemplaren har dr S. Almqvist godhetsfullt granskat.
2 De hemförda samlingarna af denna och de båda följande arterna har

dr S. Almqvist haft godheten undersöka.
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5. C. rigkla Good.
f. longipes Ltest.

Jalmal; Aktinia-viken.

f. inferalpina L se s t

.

Aktinia-viken ; Dicksons hamn ; Preobrascheni-ön.

Temligen allmän på torra delar af rut- och blomstermarken.
6. C. aqvalilis Wg.

Dicksons hamn; Aktinia-viken; Preobrascheni-ön.

f. epigejos Lsest.

Irkajpi; Pitlekaj.

Kärrmark temligen allmän. På vissa ställen i närheten

af Vegas öfvervintringsplats uppträdde den på ganska vid-

sträckta ytor i tätt slutna massor och gaf åt vegetationen

dess allmänna prägel.

7. C. glareosa Wg.
Irkajpi; Pitlekaj och den i närheten af Pitlekaj belägna

tschuktschbyn Tjapka.

Sällsynt på strandafsatser.

•8. G. lagopina Wg.
Pitlekaj.

Sällsynt på jämnare delar af tufmarken.

Gen. 2. Eriophorum L.

1. E. angustifoliwm Roth.
Dicksons hamn; Aktinia-viken; Preobrascheni-ön; Irkajpi;

Pitlekaj.

Kärrmark allmän; tufmark mera sparsam.

2. E. vaginatiim L.

Dicksons hamn; Irkajpi; Pitlekaj.

Sparsam vid de båda förstnämnda ställena. Vid Pitlekaj

bildade den öfver vida sträckor landvegetationens hufvudmassa.

3. E. russeolum Fr.

Jalmal; Hvitön; Pitlekaj.

På de båda förstnämnda ställena insamlad af dr E. Alm-

qvist. Vid Pitlekaj förekom den ymnig i små vattensamlingar.

4. E. Scheuchzeri Hoppe.
Hvitön; Dicksons hamn; Preobrascheni-ön; Aktinia-viken.

Kärrmark, sparsam utom vid Aktinia-viken, hvarest den

ställvis var ymnig.

Fam. XXIX. Juncaceae.

Gen. 1. Luzula.

1. L. parviflora (Eh-rh.) De sv.

Pitlekaj.

Sparsam på torra, sandiga sluttningar.
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2. Luzula Wahlenbergii Rupr.
Pitlekaj.

Temligen allmän på lagunstränder.

3. L. ardica Bl.

Hvitön; Dicksons hamn; Aktinia-viken ; Preobrascheni-ön.

Torra ställen allestädes utom på rutmark, men öfverallt

spridd.

4. L. arcnata (Wg) Sw.

f. confusa Lindeb.
Hvitön; Jalmal; Dicksons hamn; Aktinia-viken; kap

Tscheljuskin; Preobrascheni-ön; kap Jakan; Irkajpi; Pitlekaj.

Allmännare än föregående, men på samma slags lokaler

som denna. Vid Pitlekaj förekom en form af denna art, som
i mycket afviker från den i de arktiska trakterna vanliga,

men dock enligt prof. Buchenau's godhetsfulla meddelande

icke är att anse såsom specifikt skild från denna. Blomställ-

ningens hufvudaxlar äro förlängda och bladrosetten närmast

lik den hos L. Wahlenbergii.

Gen. 2. Juncus Tourn.
1. J. biglumis L.

Dicksons hamn; Minin-ön; Aktinia-viken; Preobrascheni-

ön; Pitlekaj.

Allmän, men spridd på kärrmark.

Fam. XXX. Liliacese.

Gen. 1. Lloydia Salisb.

1. L. serotina (L.) Reichenb.
Jalmal ; Dicksons hamn ; Preobrascheni-ön ; kap Jakan

;

Irkajpi; Pitlekaj.

Spridd, men ej sällsynt på blomstermark.

Såsom af denna förteckning synes uppgår antalet af de
anmärkta arterna, efter den artbegränsning jag ansett mig
böra följa, till 150. Bland dessa voro 56 arter förut okända
från den Sibiriska Ishafskusten, nämligen:

Leucanthemum arcticum,

Antennaria alpina,

Petasites frigida,

Taraxacum phymatocarpum,
» officinale,

Gentiana glauca,
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Primula nivalis,

» borealis,

Androsace ochotensis,

Loiseleuria procumbens,

Arctostaphylos alpina,

Hedysarum obscurum,

Phaca frigida,

Oxytropis campestris,

Astragalus alpinus,

Rubus Chamreinorus,

Comarum palustre,

Sibbaldia procumbens,

Spinea betulsefolia,

Hippuris vulgaris,

Empetrum nigrum,

Cocblearia arctica,

Draba corymbosa,

» arctica,

» Wahlenbergii,

» altaica,

Ranunculus Chainissonis,

» Pallasii,

» sulphureus,

pygmseus,

» lapponicus,

Caltha palustris,

Halianthus peploides,

Stellaria humifusa,

Polygonum viviparum,

> polymorphum,
Salix Chamissonis,

Betula glandulosa,

Elymus mollis,

Festuca rubra,

Arctophila fulva,

Glyceria vilfoidea,

» vaginata,

» (?) Kjellmani,

Pleuropogon Sabinii,

Koeleria hirsuta,

Hierochloa pauciflora,

Carex rariflora,

» salina,

» aquatilis,
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Carex ursina,

» glareosa,

>. lagopina,

Eriophorum russeolum,

Luzula parviflora,

» Wahlenbergii.

Ej fullt hälften af dessa nytillkomna arter äro anträffade

på två eller flere olika punkter. Ett betydligt antal af de
öfriga funnos endast vid Pitlekaj, nämligen:

Leucanthemum arcticum,

Antennaria alpina,

Gentiana glauea,

Primula nivalis,

» borealis,

Loiseleuria procumbens,
Arctostaphylos alpina,

Hedysarum obscurum,

Rubus Chamaemorus,
Comarum palustre,

Sibbaldia procumbens,

Spirsea betulsefolia,

Hippuris vulgaris,

Empetrum nigrum,

Rununculus Pallasii,

Halianthus peploides,

Potygonum polymorphum,
Betula glandulosa,

Carex rariflora,

» lagopina,

Luzula parviflora,

» Wahlenbergii.

Tvänne, Draba arctica och Bammculus Chamissonis, äro an-

märkta endast vid Irkajpi, en vid kap Jakan, Androsace ochotensis,

<en på Preobrascheni-ön, Phaca frigida, två vid Aktinia-viken,

Pleuropogon Sabinii och Draba corymbosa, sju vid Dicksons hamn,
Taraxacumphyrnatomrpum, Oxytropis campestris, Astragalus alpinus,

Draba altaica, CocJilearia arctica, Koderia hirsuta, Glyceria Kjellmani.

För att gifva en öfversigtlig framställning af den nord-
sibiriska kustflorans sammansättning, sådan denna för när-

varande är känd, dels i dess helhet dels på olika delar af kusten,

har jag i följande tabell sammanstält alla de fynd af blomväxter
som här blifvit gjorda med anordnande af fyndorterna efter deras
geografiska läge i riktning från vester mot öster. Ett + i lokal-

kolumnen anger, att växtarten blifvit anträffad på denna plats.
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Pitlekaj

Lat. n. 67° 5' Long. v. 173° 24'

Vega-exp.

Irkajpi
Lat. ii. 68° 55' Long. v. 179° 25'

Vega-exp.

Kap Jakan
Lat. n. 69° 22' Long. o. 177° 38'

Vega-exp.

+ ;+ + + + ;+ ; + + + + + + +

:+ '+ + + : : + :

+ + +

Kolymas mynning.
Lat. n. 70° Long. o. 161° (*)

Augustinowicz.

Lenas mynning
Lat. n. 73° Long. o. 128° (i)

Adams.

Oleneks mynning
Lat. n. 73° Long. o. 120° (i)

Czekanowsky och Miiller.

Preobrascheni-ön
Lat. n. 74° 45' Long. o. 113° 10'

Vega-exp.

Kap Tscheljuskin
Lat. n. 77° 36' Long. o. 103° 25'

Vega-exp.

Tajmvrflodens mynning
Lat. n. 75° 36' Long. o. 102° (i)

Middendorff.

Aktinia-viken
Lat. n. 76° 15' Long. o. 95° 38'

Vega-exp.

Minin-ön
Lat. n. 74° 52' Long. o. 85° 8'

Vega-exp.

+

+ ; + ;+ ; + + ; + +

+ +

Dicksons hamn
Lat. n. 73° 2h' Long. o. 80° 58'

Svenska exp. 1875 och Vega-exp.

•: + + : + ; + + +

Hvitön
Lat. n. 73° Long. o. 70° 40'

Schwanebach och Vega-exp.

Jalmals nordkust
Lat. a. 72° 50' Long. o. 70° 30'

Vega-exp.

Jalmals vestkust
Lat. n. 72° 17' Long. o. 68° 41'

Lundström.
+ +

Liitkes ö
Lat. n. 69° 30' Long. o. 68°

Wiggensom.
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Pitlekaj
Lat. n. 67° 5' Long. v. 173°

Vega-exp.

24'

Irkajpi
Lat. n. 68° 55' Long. v. 179°

Vega-exp.

Kap Jakan
Lat. n. 69° 22' Long. o. 177°

Vega-exp.

4-
;
4-4-

i
4- 4-
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En blick på lokalkolumnerna i denna tabell visar, att de

delar af den nordsibiriska kuststräckan, der växtgeografiska

iakttagelser blifvit gjorda, äro ganska talrika och att de ligga

på temligen lika afstånd från hvarandra såväl efter latitud

som longitud. Deras läge är dessutom sådant, att man kan
anse de fysiska förhållanden, som på dem äro rådande, utgöra

uttryck för de olikheter härutinnan, som framträda efter kust-

sträckan i dess helhet. Under förutsättning sålunda, att sam-

vetsgranna och något så när fullständiga iakttagelser äro

gjorda, bör det observationsmaterial, som nu föreligger, vara

af den beskaffenheten, att ur detta hufvuddragen af kustflorans

beskaffenhet och sammansättning kunna framställas. Härmed
har jag naturligtvis ingalunda sagt, att hela detta område är

genomforskadt och att ingenting af vigt vidare är att iakttaga.

Hvar och en, som varit i tillfälle att sjelf göra studier i de
högarktiska trakterna, skall helt visst icke vilja jäfva det på-

ståendet, att det knappast någonstädes fordras så långvariga

och omfattande undersökningar som här, för att en trakt af

äfven ganska ringa omfång skall kunna anses i fytogeografiskt

hänseende fullt känd, detta i följd deraf att i dessa nejder en
stor mängd växter uppträda ytterligt lokalt på mycket in-

skränkta områden. Hvad jag velat säga är, att för närvarande
de flesta och de hufvud sakligaste arterna, de som utgöra huf-

vudbeståndsdelarne i den nordsibiriska kustfloran, äro kända,

och att grunddragen i dessa arters fördelning på kuststräckan

äro gifna.

För Tajmyr-floran, sådan den framgick ur Middendorffs

undersökningar, fann Trautvetter det anmärkningsvärda för-

hållandet, att antalet monokotyledoner ställer sig mycket lågt

till antalet dikotyledoner, som 1 : 4,9. I den nordsibiriska kust-

floran blir detta förhållande mindre ofördelaktigt för monoko-
tyledonerna. Dessa förhålla sig nämligen till dikotyledonerna

som 1 : 3,3. Men jämförd med andra arktiska trakter är dock
den nordsibiriska kusten mycket torftigt försedd med monoko-
tyledona växtarter l

, hvilket sammanhänger dermed, att dessa

växtformer till så obetydlig del ingå i sammansättningen af

de artrika blomstermarkerna, utan hålla sig till de visserligen

individrika, men artfattiga och likformigt bygda rut- och i

synnerhet kärrmarkerna. På sådana hårda delar af kusten,

der i följd af de ogynsamma fysiska förhållandena blomster-

mark icke kan komma till utveckling, finner man d erfor

1 Jfr Trautv. Fl. Tajmyr. s. 84, och J. Lange : Studier til Grönlands
Flora s. 20 (Botanisk Tidsskrift Bd. 12, 1880. Separt.)
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monokotyledonerna utgöra en vida större procent af fanero-

gamerna än på kustområdet i dess helhet. Så t. ex. vid Aktinia-

viken, der de utgöra hälften af hela antalet blomsterväxter.

Häraf följer, dels att den monokotyledona gruppen vid si-

biriska nordkusten innehåller jämförelsevis nere arter än di-

kotyledonerna, som förmå uthärda det arktiska klimatet i hela

dess stränghet, och dels, emedan blomstermarkerna intaga en

så ytterst ringa del af kustlandet, att en betydlig del mono-

kotyledoner hafva en vidsträckt och allmän utbredning längs

kusten. På Preobrascheni-ön, hvarest fans väl utvecklad så

väl kärr- som blomstermark, förhöll sig antalet monokotyle-

doner till antalet dikotyledoner som 1 : 2 5, vid Aktinia-viken,

der blomstermark ej anträffades, och som ligger nära 2 grader

nordligare, som 1 : 0,9. Af monokotyledonerna hafva mer än

V3, af dikotyledonerna blott V* en vidsträckt utbredning längs

kusten. 1 Den monokotyledona gruppen är också den, som vid Si-

biriens nordkust är den individrikaste, hvarom mera framdeles.

Bland dikotyledonerna äro gamopetalerna de minst härdiga,

såsom följande tabell visar, i hvilken förhållandet mellan gamo-

petaler och andra dikotyledoner på olika delar af kusten angifves

:

Gamopetake till apetalre och eleutheropetalre

vid Jalmals vestkust som 1 : 4,3.

- Dicksons hamn » 1 : 4,8.

» Tajmyrflodens mynning » 1 : 7,o.

» Aktinia-viken » 1 : 16, 0.

» kap Tscheljuskin » 1 : 17, 0.

» Preobrascheni-ön » 1 : 8,0.

» Olenek » 1 : 1,6.

» Kolymas mynning » 1 : 2,9.

» kap Jakan » 1 : 2,8.

» Irkajpi » 1 : 2,7.

» Pitlekaj » 1 : 1,7.

Med stigande latitud visar sig sålunda ett temligen jämnt af-

tagande af gamopetalerna endast med en obetydlig höjning vid

Oleneks mynning. Från Minin- och Beli-ön är ingen gamopetal

dikotyledon känd.

Den nordsibiriska kustfloran är i förhållande till sitt art-

antal sammansatt af ett högst betydligt antal olika typer. Den
innehåller nämligen representanter för 33 familjer och 93

slägten. Likartadt är förhållandet inom Tajmyr-floran, hvars

område utgöres icke blott af sjelfva kustlandet, utan af äfven

mera kontinentalt belägna delar af det arktiska Sibirien. De
1 Jfr F. E. Kjellman: Om växtligheten på Sibiriens nordkust.



VEG A-EXPEDITIONEKS VETENSKAPLI GA ARBETEN. 28'9

här funna 124 (enligt Trautvetters artbegränsning) arterna till-

höra 28 familjer och 68 slägten, hvilket gör i medeltal 4,4 arter

på hvarje familj, 1,8 på hvarje slägte. I kustfloran komma
ungefär 5,5 arter på hvarje familj och 2 arter på hvarje slägte.

Kustflorans slägten äro på följande sätt fördelade på de olika

familjerna

:

. Graminese 15 slägten,

Compositse 11 >:

Crucifera? 7 >

Senticosse 7 »

Caryophyllaceaa 6 »

Ranunculacere 5 »

Papilionaceae 4 »

Rhodoraceae 3 »

Polygonaceae 3 ».

Åtta familjer innehålla hvardera endast 2, sexton endast 1

slägte. Denna fördelning är i Tajmyr-floran temligen likartad.

Familjen Graminese är äfven här den slägtrikaste (10 slägten),

dernäst Compositae och Cruciferae med 9 slägten hvardera,

Rosaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae hvardera

med 3 slägten, sju fam. med 2, fjorton med 1 slägte. Betyd-

ligt annorlunda ställer sig deremot förhållandet i andra delar

af det arktiska florområdet. För Spetsbergen blir t. ex. famil-

jernas gruppering efter slägtantal:

Gramineae
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Gramineae
Cruciferae

Saxifragaceae ..

Ranunculaceae

.

Caryophyllaceae
Salicineae

Senticosae

Papilionaceae ..

Priroulaceae ....

Polygonaceae . .

.

Juncacea?
Polemoniacese

.

Rhodoraceae....
Asperifoliae

Vacciniaceae....

Portulacaceae .

.

Valerianaceae...

Gentianaceae...
Selaginaceae ....

Plumbaginaeeae
Haloragideae ...

Oenotheraceae..
Crassulacese....

Empetraceae ...

iFumariaceae ....

1 Papaveraceae . .

.

^Betulaceae
Colchicaceae..
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;
Den af kustflorans största familjer, som längst mot norr

bibehåller jämförelsevis största artmängden, är Saxifragacese,

af hvars 14 arter ännu på kap Tscheljuskin finnas 8, dernäst

Caryophyllacese, af hvars 11 arter vid Taj myr-flodens mynning
äro anträffade 5 och vid Aktinia-viken samt på Asiens nord-

spets 3. Starkast aftar deremot mot norr Compositse, som repre-

senteras af endast två arter vid Tajmyr-flodens mynning, en

vid Aktinia-viken och ingen på kap Tscheljuskin. Så är också

i det närmaste fallet med Cyperaceae, af hvars 12 arter en når

Tajmyr-flodens mynning, fyra Aktinia-viken, men ingen kap
Tscheljuskin. Så ock Ranunculaceae. De familjer, som man
måste anse äga det relativt största antalet af för det arktiska

klimatet härdigaste former, skulle alltså vara Saxifragaceee och

Caryophyllaceae. Att af denna tabell draga några slutsatser

rörande familjernas olika utbredning i öster och vester af det

ifrågavarande området låter sig svårligen göra med någon
högre grad af sannolikhet, emedan åtskilliga af de östligaste

fyndorterna ligga så betydligt mycket sydligare än de vest-

ligaste, att förekomsten af vissa familjer ensamt i öster eller

deras större artantal här kan bero på eller stå i samband med
den sydligare latituden. Anmärkas må dock, att af den nord-

sibiriska kustflorans 33 familjer 21 äga representanter både

öster och vester om kap Tscheljuskin, att familjerna Valeria-

naceae, Gentianacese, Plumbaginacea?, PrimulaceaR, Rhodoracese,

Haloragidea?, Empetraceae, Fumariacese, Portulacacese, Betula-

cese och Colchicaceae äro kända endast öster, Oenotheraceae

endast vester härom.

Liksom den arktiska floran i sin helhet äger ock den nord-

sibiriska kustfloran endast mycket få jämförelsevis artrika

slägten. Artrikast är Sagifraga med 13 arter, derefter Draba
med 10, Ranunculus och Salix hvardera med 9, Carex och

Pedicularis med 8. Trenne, Oxytropis, Eriophorum och Luzula,

äga 4 hvardera, sex hvardera 3, sjutton hvardera 2, och sex-

tioen hvardera endast 1 art. Af de större slägtena har Saxi-

fraga ännu på Asiens nordspets 8 arter, Draba och Salix der-

emot endast 1, Ranunculus, Carex och Pedicularis ingen art.

Låt vara, att det antal af 182 arter blomväxter, som för när-

varande är kändt från den nordsibiriska kusten, genom fram-

tida undersökningar kommer att ökas med ett eller annat tiotal

— så synnerligen många blifva de helt säkert icke — , så måste

dock detta vidsträckta område, som har en utbredning af mer
än 10 breddgrader i norr och söder och omkring 120 längd-

grader i öster och vester och icke når högre mot norden än
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till 77 breddgraden, alltid anses såsom mycket fattigt på
fanerogama växtarter. Den artfattigaste floranhafva, såsom lätt-

förklarligt är, kuststräckans nordligaste delar: kap Tscheljuskin

23 arter, Aktinia-viken 37, Tajmyr-rlodens mynning 41, Minin-

ön 14. Den ofvan gifna tabellen öfver arternas utbredning

längs kusten visar emellertid, att vid den nordsibiriska ishafs-

kusten ett områdes fattigdom eller rikedom på arter icke alltid

sammanhänger med dess högre eller lägre latitud, och att art-

antalets aftagande mot norden icke sker gradvis efter latituden,

utan är underkastadt betydliga skiftningar. Den artrikaste

floran har Pitlekaj, som också är den sydligaste undersökta

punkten på kusten, deremot är floran vid Irkajpi (54 arter)

och kap Jakan (25 arter) märkbart fattigare än den på kusten

vid Oleneks mynning (68 arter) och på den i Chatanga-viken

belägna Preobrascheni-ön (63 arter), ehuru dessa senare punkter

ligga 5—6 grader nordligare än Irkajpi. På samma sätt

vester om kap Tscheljuskin. Vid Dicksons hamn äro 77 arter

anträffade, vid Jalmals vestkust, en grad sydligare än Dicksons

hamn, endast 46 arter. Sambandet mellan de stora floderna

och de olika kustområdenas artmängd är omisskänneligt.

Af nyss nämnda tabell framgår, att ett mycket ringa antal

af kustflorans arter äga en vidsträcktare eller allmännare ut-

brediiing längs kusten. Såsom mera allmänt utbredda och tillika

temligen ymnigt uppträdande skulle jag vilja angifva följande

:

Dryas octopetala,

Saxifraga oppositifolia,

» stellaris,

» nivalis,

» cernua,

» rivularis,

» decipiens,

Chrysosplenium alternifolium

,

Cardamine bellidifolia,

Cochlearia fenestrata,

Draba alpina,

Papaver nudicaule,

Ranunculus pygmaeus,

» hyperboreus,

» nivalis, .

Stellaria longipes,

Cerastium alpinum,

Alsine macrocarpa,

Oxyria digyna,
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Salix polaris,

Poa flexuosa,

Catabrosa algida,

Colpodium latifolium,

Dupontia Fischeri,

Aira csespitosa,

Carex rigida,

» aquatilis,

Eriophorum Scheuchzeri,

Luzula arcuata,

Juncus biglumis,

Lloydia serotina.

I mina föregående meddelanden om den nordsibiriska kust-

tundrans växtfysiognomi har jag kommit till den som jag tror

riktiga slutsatsen, att detta kustbälte till allra största delen af

sin yta intages af växtfattig s. k. rutmark och grönskande,

växtrikare kärrmark. Jämföres ofvanstående förteckning med
hvad på detta ställe säges om vegetationstäckets sammansätt-
ning på nämnda båda i växtfysiognomiskt afseende olika af-

delningar af kusttundran, så skall man finna, att nästan alla

de uppräknade allmännast utbredda arterna tillhöra deras

antal, som utgöra växtlighetens fanerogama beståndsdelar på
dessa områden. Det är de, som öfver den ojämförligt största

delen af det nordsibiriska kustlandet bestämma vegetationens

allmänna utseende, hvaraf kustfloran får en karakter af ytterlig

enformighet. Nästan hela den öfriga artskaran har sitt tillhåll

på de små fläckar blomstermark, som här och der förekomma och

som genom sin rikhaltigare växtlighet afbryta den allmänna en-

formigheten. Blomstermarkens vegetation är till sin samman-
sättning mera skiftande på olika latituder och longituder, men
det må särskildt anmärkas, att det är just dessa trakter, som
äro de svåraste att genomforska, emedan på dem flere växt-

arter uppträda i ett fåtal individer på mycket små områden.

På dylika delar af kusten hafva flertalet af de endast på en

eller få lokaler anträffade arterna sitt hemvist.

Såsom redan ofvan påpekats, är det den monokotyledona
gruppen af fanerogamer, som på den nordsibiriska kusten är

den individrikaste. Bland dikotyledonerna finnes det visser-

ligen åtskilliga arter, som på någon viss del af kusten kunna
och måste betraktas såsom jämförelsevis allmänna. Så t. «x.

Papaver nudicaule på kap Tscheljuskin, Cochlearia fenestrata

på tältplatserna vid Pitlekaj, Empetrum nigrum och Ledum
palustre här och der på tufmarken vid Pitlekaj, men det gifves
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knappast en bland dem, som på områden af någon större om-

fattning uppträder i så stor individmängd, att den ger vegeta-

tionen dess prägel. Detta är deremot fallet med åtminstone

några monokotyledoner, bland hvilka särskildt må framhållas

Eriophorum Scheuchzeri och E. vaginatum, Carex aquatilis, Alo-

pecurus alpinus, Aira csespitosa, Dupontia Fischeri, Hierochloa

pauciflora, Elymus mollis.

Den allmännast utbredda arten inom hela arktiska flor-

området antar Hooker ' Saxifraga oppositifolia vara. För den

sibiriska nordkusten gäller detta icke, så vidt jag kunnat

finna. Flere af dess Saxifraga-arter har jag anträffat på ett

större antal punkter än Saxifraga oppositifolia. Åtskilliga

gräsarter hafva äfven en allmännare utbredning och före-

komma i större mängd än den. Såsom den längs sibiriska

nordkusten allmännast utbredda fanerogamen skulle jag vilja

anse Luzula arcuata f. hyperborea eller Stellaria longipes.

Af de 10 monotypiska slägten, hvilka enligt Grisebach -

uteslutande eller nästan uteslutande tillhöra det arktiska flor-

området, förekomma 5 vid den sibiriska nordkusten: tvänne,

Gymnandra och Dupontia, temligen allmänt utbredda, ett, Dia-

pensia, endast i områdets östligaste del från Kolyma-flodens

mynning till Berings sund, tvänne anträffade hvardera på ett

ställe: Osmothamnus af Adams vid Lenas mynning, Pleuro-

pogon af mig vid Aktinia-viken. Af den arktiska florans sjelf-

ständiga, endemiska arter, hvilka samme författare anför, äro

Draba corymbosa, Cochlearia fenestrata, Dupontia Fischeri och

Pleuropogon Sabinii hittills anmärkta vid Sibiriens nordkust.

På grund af åtskilliga monotypiska slägtens utbredning

inom det arktiska florområdet har Grisebach 3 tänkt sig en

gräns mellan östliga och vestliga vegetationscentra ungefär på
Kolyma-flodens meridian, hvilken gräns skulle sammanfalla
med ett område af det Sibiriska Ishafvet, der en periodisk

vexling i hafsströmmarne äger rum. Visserligen förlorar denna
grund något i betydelse, sedan på sista tiden en af de för de

vestliga vegetationscentra utmärkande monotyperna, Pleuro-

pogon, blifvit funnen såväl på Novaja Semlja som vid Aktinia-

viken, och alltså detta växtslägtes amerikanska ursprung blifvit

allt utom säkert. Men det finnes dock andra skäl, som kraftigt

tala för att betrakta denna del af det arktiska Sibirien möj-

1 J. D. Hooker : Outlines of the Distribution of Arctic Plants, s. 257.

Transactions of the Linnean Society of London, Vol. 23. London 1862.

2 Anf. st. I, sid. 531.
3 Anf. st. I. sid. 68.
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ligen med tillägg af trakten närmast vester härom såsom
-ett särskildt område, hvilket erhållit sin vegetation till en del

åtminstone på annan tid och från annat håll än det öfriga

arktiskt-sibiriska landet. Redan på annat ställe 1 har jag visat,

att kustlandskapet vid Pitlekaj i växtfysiognomiskt hänseende
betydligt afviker från de längre vester ut belägna delarne af

kusten. Af tabellen öfver arternas utbredning framgår, att vid

och Öster om Kolymas utlopp förekomma en hel mängd arter,

som ej äro anmärkta vester härom. De äro följande:

Leucanthemum arcticum,

Artemisia arctica,

Antennaria alpina,

Petasites frigida,

Taraxacum officinale,

Gentiana glauca,

Primula borealis,

» nivalis,

Androsace ochotensis,

Loiseleuria procumbens,

Ledum palustre,

Arctostaphylos alpina,

Hedysarum obscurum,

Oxytropis nigrescens,

» spec,

Rubus Chamsemorus,
Comarum palustre,

-Sibbaldia procumbens,
Spirsea betulsefolia,

Hippuris vulgaris,

Draba arctica,

Ranunculus Chamissonis,

» Pallasii,

Aconitum Napellus,

Claytonia acutifolia,

Halianthus peploides,

Cerastium maximum,
Polygonum polymorphum,
Betula glandulosa,

Salix cuneata,

» boganidensis,

» Chamissonis,

» spec,

* Om växtligheten på Sibiriens nordkust.
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Elymus mollis,

Hierochloa alpina,

Carex rariflora,

» lagopina,

» glareosa,

Luzula parviflora,

» Wahlenbergii.

Om också förekomsten af en del bland dessa arter här ytterst

i östern af Sibirien beror på denna trakts sydligare läge eller

dylikt, så torde man dock om rätt många af dem med temligen

hög grad af sannolikhet kunna antaga, att de sjelfva eller de

typer, från hvilka de utgått, hafva sitt ursprung i östliga

Asien eller vestliga Amerika. På detta ämne vill jag emeller-

tid nu ej närmare ingå, utan uppskjuter härmed till dess jag

hunnit bearbeta de samlingar af blomväxter, som jag äger från

trakterna kring Berings sund, från Amerikas nordvestkust och

Asiens nordostkust.

Hookers l antagande, att Ob och dess mynningsvik skulle

bilda gräns mellan ett arktiskt-europeiskt och ett arktiskt-

asiatiskt område finner jag ej bekräftadt af florans samman-
sättning på Jalmals vestkust. Af de här anmärkta arterna —
visserligen få till antalet — finnes ingen utom Salix rotundi-

folia och Wahlbergella affinis, som ej tillika förekommer vid

andra, längre norr och öster ut liggande delar af kusten. De
äro också alla anträffade på den under Fr. Schmidts expedi-

tion undersökta tundran vid Jenisejs nedre lopp med undan-

tag af de lätt förbisedda arterna Saxifraga rivularis, Ranun-
culus hyperboreus, Draba oblongata och Luzula arctica samt
Catabrosa concinna. Af dessa äro visserligen Saxifraga rivu-

laris och Ranunculus hyperboreus anmärkta i cisuralska Sa-

mojedlandet, men hvarken Schrenk eller Ruprecht omnämna
härifrån de lätt iakttagbara arterna Potentilla fragiformis,

Cardamine bellidifolia och Rumex arcticus, hvilka äro funna

på Gyda-tundran och vid Jalmals vestkust, och derjämte ock-

så flerestädes utefter den sibiriska nordkusten. Det synes mig
derför icke vara tvingande skäl att anse det vester om Ob
och Ob-viken belägna arktiska Sibirien i växtgeografiskt hän-

seende skildt från det öfriga arktiskt-sibiriska området, utan

torde man tillsvidare åtminstone kunna antaga, att den tem-

ligen sent i tiden uppkomna Jalmal-halfön erhållit sin vegeta-

tion från samma ursprung som den öfriga vestra delen af den

stora sibiriska tundran.

1 Anf. st. sid. 261.

.{4
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De i följande förteckning upptagna fanerogama växtarterna

hafva insamlats af oss under tvänne svenska arktiska expedi-

tioner, båda bragta till utförande och ledda af professor A. E.

Nordenskiöld, nämligen 1875 års färd med Proven till Jenisejs

mynning och 1878—80 års resa med Vega. Under den förra

hesöktes såväl Novaja Semlja som ön Wajgatsch och en punkt

i arktiska Ryssland, nämligen den vid Jugor-sundet belägna

samojedbyn Chabarova, under den senare endast Chabarova

och sydkusten af Wajgatsch.

De uppgifna fyndorternas geografiska läge är följande:

Uddebay (ungef.) Lat. N. 74° 10'

Matotschkin schar.. » » 73° 19'

Gribova bay » » 73° 5'

Besimannaja bay .... » » 72° 53'

Karmakul bay » » 72° 25'

N. Gusinnoi kap » » 72° 8'

S. Gusinnoi kap » » 7l°27'

Bogatsche-w bay » » 71° 23'

Kap Grebeni » »69° 38'

Wajgatsch vid Jugor

schar (ungef.) » » 69°42

Chabarova » » 69°38

Long. O. 58° 30', undersökt ....

» » 54° 24', »

v 54° 0', >

» 52°53', »

» 53° 0',

» 51°49',

i > 52" 10',

» 52° 48',

» 59° 53',

22—24
7

» 60° 23',

» 60° 19',

29-30
8

7—13
7
14

7
2-6

25-23
6

16-18
7

13-21
7

21-24
7

3 0-3

1

7

1-

1875

—M878o. 4^

Anm. Salices och Carices äro bestämda af Lundström, de öfriga arterna af Kjellman,

som också bär ansvaret för redaktionen af denna uppsats.

Förteckningen innehåller följande för Novaja Semlja nya

arter

Arnica alpina,

Cineraria palustris,

f. congesta,

Campanula rotundifolia,

f. linifolia,

Lagotis glauca,

Primula stricta,
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Androsace triflora,

f. pilosa,

Rubus Chamsemorus,

Comarum palustre,

Draba corymbosa,

Ranunculus Pallasii,

Stellaria humifusa,

Halianthus peploides,

Sagina nivalis,

Koenigia islandica,

Salix reticulata,

» Brownei,

» reptans,

ovalifolia,

tajmyrensis,

Poa stricta,

Arctophila pendulina,

Glyceria Vahliana,

-> vilfoidea,

» tenella,

> (?) Kjellmani,

Alopecurus pratensis,

f. alpestris,

Carex rariflora,

» aquatilis,

glareosa,

ursina,

» rupestris,

Luzula Wahlenbergii.

Af dessa voro förut från Wajgatsch kända:

Primula stricta,

Rubus Chama3morus,

Comarum palustre,

Ranunculus Pallasii,

Salix reticulata,

Alopecurus pratensis,

f. alpestris,

Carex aquatilis,

Luzula Wahlenbergii,

hvilkas nordgräns alltså i denna del af det arktiska florom-

rådet framflyttats 1 ,

/ 2
—3 breddgrader mot norr.

Större är tillökningen af nya arter för ön Wajgatsch,

nämligen 49. Dessa äro:
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Artemisia vulgaris,

f. Tilesii,

Erigeron uniflorus,

Taraxacum officinale,

» phyniatocarpum,
Campanula uniflora,

Cortusa Matthioli,

Myrtillus uliginosa,

f. Kruhsiana,

Astragalus alpinus,

Potentilla sericea,

f. dasyphylla,

» fragiformis,

f. parviflora,

Epilobium alpinum,
» palustre,

f. angusta,

Saxifraga aizoides,

» rivularis,

Parnassia palustris,

f. tenuis,

Viola biflora,

Cardamine bellidifolia,

Arabis petraea,

Draba hirta,

» altaica,

» nivalis,

Ranunculus auricomus,

pygmseus,

hyperboreus,

Wahlbergella affinis (?),

Stellaria humifusä,

» crassifolia,

Alsine rubella,

Rumex arcticus,

» Acetosa,

Salix rotundifolia,

Festuca ovina,

Po a praten si s,

» arctica,

Arctophila effusa,

Glyceria tenella,

» vaginata,
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Pleuropogon Sabinii,

Catabrosa concinna,

Trisetum subspicatum,

Hierochloa alpina,

» pauciflora,

Carex rariflora,

> misandra,

» glareosa,

» ursina,

» incurva,

Eriophorum callithrix,

» russeolum.

Fam. C omp o si t se.

Pyrethrum hipinnatum Willd.

Kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Matricaria inodora L.

f. phceocephala Rupr.
Gribova bay; Karmakul bay; N. Gusinnoi kap; S. Gu-

sinnoi kap; Rogatschew bay; Chabarova.

Artemisia borealis Pall.

f. Purshii Be ss.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; Karmakul bay; N.

Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid

Jugor schar.

Artemisia vulgaris L.

f. Tilesii Ledeb.
Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-

makul bay; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni..

Arnica alpina 01 in.

Rogatschew bay.

Cineraria palustris L.

f. congesta Ho ok.

N. Gusinnoi kap.

Cineraria integrifolia (L.) Murr.
Kap Grebeni; Chabarova.

Cineraria frigida Richards.
Kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.
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Senecio resedcefolius Less.

Rogatschevv bay; kap Grebeni; Chabarova.

Antennaria carpathica (Wg) R. Br.

Matotschkin schar; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Erigeron uniflorns L.

Rogatschew bay; kap Grebeni.

Petasites frigida (L.) Fr.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Taraxacum offjcinale Web.
Rogatschew bay; kap Grebeni.

Taraxacum phymatocarpum J. Vahl.
Rogatschew bay ; kap Grebeni.

Fam. Valerianacese.

Vcderiana capitata Pall.

Matotschkin schar; Besimannaja bay: Karmakul bay; N.

Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Fam. Campanulacege.
Campamda rohmdifolia L.

f. linifolia Wg.
S. Gusinnoi kap.

Campamda uniflora L.

Rogatschew bay; kap Grebeni.

Fam. Planta ginacese.

Plantago maritima L.

f. pumda Kjellm. mscr.

f. spicis paucifloris, subglobosis, scapo folia superante.

Kap Grebeni.

Fam. SelaginaceaB.

Lagot is glauca Gsertn.

f. Stelleri (Cham. et Sch le c ht.)

Uddebay på norra Novaja Semljas ostkust.

Fam. Personatse.

Pedicularis sudetica Willd.
f. gymnocephala Trautv.

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.
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f. lanata Walp.
Matotschkin schar; Besimannaja bay ; Karmakul bay; N.

Gusinnoi kap; Chabarova.

JPedicularis lanata Willd.

f. dasyantha Trautv.
Besimannaja bay.

JPedicularis hirsuta L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap.

Pedicularis Oeder i Vahl.
Besimannaja bay; kap Grebeni.

Fam. Asperifolise.

Myosotis silvatica Hoffm.
var. alpestris Kock.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; Karmakul bay; N.

Gusinnoi kap; Rogatschew ba3T
; Ucldebay vid Novaja Semljas

ostkust; kap Grebeni; Chabarova.

Eritrleh ium rillosum Bunge.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; Karmakul bay; N.

Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rpgatschew bay; Uddebay;

kap Grebeni.

Fam. Polemoniacese.

Polemonium coeruleum L.

f. acutifolia Willd.

Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Polemonium pulchellum Bunge.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay.

Fam. Plumbaginacese.

Armeria sibirica Turcz.
Kap Grebeni; Chabarova.

Fam. Primulacese.

JPrimida strida Horn.
Besimannaja bay; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Androsace Chamcejasme Koch.
Kap Grebeni; Chabarova.

Androsace trifiora Adams.
f. pilosa Kjellm. mscr.
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A planta Adamsoniana in Mém. de la soc. des naturalistes

de Moseou, Tom. V, p. 89—90 fusius descripta differt nostra

scapo hirsuto, foliis proesertim apicem versus pilis brevioribus,

rigidis adspersis. Specimina originaria non vidi. (Kjellm.)

Besimannaja bay; Karmakul bay.

Cortusa Matthioli L.

Wajgatsch vid Jugor schar.

Fam. Vacciniaceae.

Vaccirtiitm vitis idcea L.

f. pumila Horn.
Kap Grebeni. ,

Myrtillus uliginosa (L.) Dr ej.

f. Kruhsiana (Fisch.)

Forma pumilae anteeedentis analoga, nana, foliis late ellip-

ticis, rotundo-obovatis vel subrotundis, longitudine 5 m.m.
vix excedentibus. Florentem non vidi. (Kjellm.)

Matotschkin schar; kap Grebeni.

Fam. Papilionaceae.

Hedysarum ohscurum L.

Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Astragalus alpinus L.

]\latotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; kap Grebeni.

Phaca frigida L.

f. littoralis Ho o k.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap.

Oxytropis campestris (L.) D.C.

f. sordida (Willd.)

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Uddebay; kap Grebeni.

Fam. Senticosse.

Rithus Chameemorus L.

N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap

Grebeni ; Wajgatsch vid Jugor schar.

Comarwm pahistre L.

N. Gusinnoi kap; kap Grebeni.

Potmtilla serieea L.

f. dasyphylla (Bunge).

20
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Matotschkin schar; kap Grebeni.

Potentilla maeulata Pourr.

Rogatschew bay; kap Grebeni.

Potentilla fragiformis Willd.

f. parviflora T r au t v.

Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-

makul bay; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Dryas odopetala L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

kap Grebeni; Chabarova.

Fam. Haloragidese.

Hippuris vulgaris L.

N. Gusinnoi kap; kap Grebeni.

Fam. Oenotheracese.

Epilobium latifolium L.

Matotschkin schar.

Epilobium alpinum L.

Kap Grebeni.

Epilobium palustre L.

f. angustata Hn.
Wajgatsch vid Jugor schar.

Fam. Saxifragacese.

Saxifraga oppositifolia L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; Karmakul bay;

Uddebay.

Saxifraga fiagellaris Willd.

Besimannaja bay; Karmakul bay; N. Gusinnoi kap.

Saxifraga aizoides L.

Rogatschew bay ; kap Grebeni ; Chabarova.

Saxifraga Hircuhis L.

Matotschkin schar; Gribova bay; N. Gusinnoi kap; Ro-

gatschew bay; Uddebay; kap Grebeni; Chabarova.

Saxifraga stellaris L.

f. comosa Poir.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.
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Saxifråga nivalis L.

Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-

makul bay; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Uddebay; kap
Grebeni; Chabarova.

Saxifråga hieraciifolia W al ds t. et K i t.

Matotschkin schar; Gribova bay; N. Gusinnoi kap; Ro-
gatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Saxifraga cernua L.

Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Ro-

gatschew bay ; kap Grebeni ; Chabarova.

Saxifraga rivularis L.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; kap Grebeni.

Saxifraga decipiens Ehrh.
f. ccespitosa (L.)

Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-
makul bay; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni;

Chabarova.

Chrysosplenium alternifolium L.

Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay ; kap
Grebeni; Chabarova.

Fam. Parnassiacese.

Farnassia patustris L.

f. tennis Wg.
Kap Grebeni.

Plantse floribus nondum apertis a nobis collecta? rhizomate

flrmiore excepto valde tenues, nanse, vixsesq uipollicares, laminis

foliorum radicalium longitudine centimetrum non attingenti-

bus. (Kjellm.)

Fam. Crassulacese.
jRhodiola rosea L.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chaba-

rova.

Fam. Umbelliferae.

Pachypleurum alpinnm Ledeb.
Rogatschew bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar;

Chabarova.

Fam. Violacese.
Viola biflora L.

Wajgatsch vid Jugor schar.
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Fam. Cruciferse.

Matthiola nudicaidis (L.) Trautv.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay ; kap Grebeni ; Chabarova.

Cardamine pratensis L.

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chaba-

rova.

Cardamine béllidifolia L.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Chabarova.

Arabis alpina L.

Besimannaja bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar.

Arabis petrcea (L.) Lam.
f. typica.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; Rogatschew bay;

kap Grebeni.

Braya alpina (L.) Koch.
f. macrocarpa Trautv.

f. glabélla (Richards.)

Besimannaja bay; Rogatschew bay; kap Grebeni; Cha-

barova.

In collectionibus nostris e formis supra allatis hsec e No-

vaja Semlja, illa ex insula Wajgatsch copiosior.

Eulrema Edwardsii R. Br.

Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; S.

Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Cochlearia fenestrata R. Br.

f. plures. l

Formas Cochlearia) easdem, quas cel. Dr Malmgren ex

insulis Spetsbergensibus descripsit, in Novaja Semlja et insula

Wajgatsch legimus.

Draba alpina L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay ; N. Gusinnoi kap; S.

Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Uddebay; kap Grebeni; Cha-

barova.

Draba repens M. a Bieb.

Kap Grebeni ; Wajgatsch vid Jugor schar ; Chabarova.

' Jfr Th. M. Fries: Om Novaja Semljas vegetation (Botan. Notiser 1873)

sid. 37—38.
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Draha aretka J. V a hl.

Chabarova.

Draha hirta L.

Besimannaja bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar.

f. rupestris (R. Br.) •

Kap Grebeni.

Draha Wafdmbergii Hn.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; Rogatschew bay;

Chabarova.

Draha altaica (Le de b.)

Besimannaja bay; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Draha nivalis Liljebl.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay.

Draha corymbosa R. Br.

Rogatschew bay.

Fam. Papaveracese.

Papaver nudicaule L.

Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-

makul bay; N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew

bay; Uddebay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Cha-

barova,

Fam. Ranunculaceae.

Thalictrum alpinum L.

Besimannaja bay; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Ranuncidus PaJlasii Schlecht.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Ranunculus sulplmreus Sol.

Matotschkin schar; Besimannaja bay ; N. Gusinnoi kap; S.

Gusinnoi kap; Rogatschew bay.

Ranunculus' nivalis L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; Chabarova.

Ranuncidus pygmceus Wg.
Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.
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Ranunculus hyperboreus Rottb.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chaba-

rova.

Ranunculus lapponicus L.

N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay.

'Ranunculus acris L.

f. borealis Trautv.
Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Ranunculus affinis R. Br.

Kap Grebeni ; Chabarova.

Variat foliis tri-multindis et indivisis.

Caltha palustris L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

kap Grebeni; Chabarova.

Fam. Caryophyllacese.
Silene acaulis L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

S. Gusinnoi kap; kap Grebeni; Chabarova.

Wahlbergella apefala (L.) Fr.

f. arctica Th. Fr.

Matotschkin schar; Rogatschew bay; Uddebay; kap Gre-

beni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Wahlbergella affinis (J. V a hl) Fr.

Wajgatsch vid Jugor schar.

SteUaria longipes Goldie.
Matotschkin schar; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

SteUaria humifusa Rottb.
N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Wajgatsch vid Jugor

schar; Chabarova.

SteUaria crassifolia Ehrh.
Kap Grebeni.

Cerastium alpinum L.

f. lanata Wg.
S. Gusinnoi kap.

f. hirsuta K och.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

kap Grebeni ; Chabarova.
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f. ecespitosa Malm gr.

Matotschkin schar; Rogatschew bay ; Uddebay.

Arenaria ciliata L.

f. frig ida Koch.
N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap

Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Haliantlms peploides (L.) Fr.

S. Gusinnoi kap.

Älsine rubella Wg.
Matotschkin schar; Gribova bay; Besimannaja bay; Kar-

makul bay; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Wajgatsch vid

Jugor schar; Chabarova.

Älsine biflora L. (Wg).

Chabarova.

Sar/ina nivalis (Lindbl.) Fr.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

Chabarova.

Fam. Polygonacese.
Polygonum Bistorta L.

Kap Grebeni: Chabarova.

Polygonum viviparum L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Bumex arcticus Trautv.
Kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar.

Bumex Aeetosa L.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; Uddebay; kap Grebeni; Chabarova.

Koenigia islandica L.

N. Gusinnoi kap.

Fam. Salicinese.
Salix polaris Wg.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Wajgatsch vid Jugor schar.

Salix rotundifolia Trautv.
N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay ; Waj-

gatsch vid Jugor schar.
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Salix reticulata L.

f. typica et f. dentieulata Lundstr.
Besimannaja bay; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Salix arctica Pall.

Matotschkin schar; Besimannaja bay; N. Gusinnoi kap;

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Wajgatsch vid Jugor schar.

Salix Brownei (Ands.) Lundstr.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; S. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay.

Salix glauca L.

f. genuina.

Wajgatsch vid Jugor schar

f. subarctica Lundstr.
Matotschkin schar; Besimannaja bay; 8. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay; Uddebay.

subf. lanatcefoMa L u n d s t r.

Rogatschew bay

Salix reptans (Rupr.) Lundstr.
f. typica L u n d s t r.

f. subarctica Lundstr.
f. glawoides L u n d s t r.

N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay.

Salix ovaliifolia (Trautv.) Lundstr.
f. typica Lundstr.
f. subarctica Lundstr.
f. glaucoides Lundstr.
f. nummularieefoUa Pall.

S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay.

Salix tajmyrensis T r a u t v.

Rogatschew bay.

Salix lanata L.

Rogatschew bay; Wajgatsch.

Salix Myrsinites L.

Wajgatsch.

Fam. G-ramineae.
Festuca rubra L.

f. arenaria Os b.

Rogatschew bay ; kap Grebeni.
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Festuca ovina L.

f. violacea G au cl.

f. vivipara L.

Matotschkin schar; Karmakul bay; Rogatschew bay; kap

Grebeni.

Poa pratensis L.

Matotschkin schar; Rogatschew bay; kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Poa alpina L.

Matotschkin schar; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor
schar; Chabarova.

Poa arctica R. Br.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chaba-
rova.

Poa strida Lindeb.
Matotschkin schar; kap Grebeni; Chabarova.

Arctophila effusa J. Lge.

N. Gusinnoi kap; kap Grebeni.

(rlyceria Vahliana (Liebm.) Pr.

Besimannaja bay.

Ghjceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Rogatschew bay.

(Jrlyceria tenella J. Lge.

»Gl. csespitoso-pulvinata, multicaulis, caulibus gracilibus

circa 3" longis, adscendentibus (vel. prostratis?)
; foliis angu-

stissime linearibus, complicatis, obtuse et oblique mucronatis

;

ligula brevissima, truncata; panicula brevi, läxa, racemiformi,

contracta, florendi tempore e vagina folii caulini superioris

vix exserta, ramis lawibus, 1—2 in verticillis, imequilongis;
spiculis glabris, circa o:floris, floribus invicem remotis; glumis
obtusiusculis, superiore subduplo longiore

;
palea inferiore vio-

lacea vel viridi, anguste albomarginata, obtusa vel subtrun-
cata, leviter erosa, o—5:nervi; antheris pallide fuscis vel

sordide luteis; ovario elliptico-ovali, stylis invicem subdistan-
tibus terminato.

Hab. In sinu Rogatschew insularum Novaja-Semlja et ad
promontorium Grebeni insula? Wajgatsch legerunt F. R. Kjell-

man et A. N. Lundström mense julii 1875.

Habitu nec non pluribus characteribus a reliquis Glyceriis

mihi notis distincta, maxime ad Gl. vaginatam Lge et Gl.
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distantis var. pulvinatam accedens, cum nullis harum tamen

associanda.» (J. Lange in litteris.)

Prof. J. Lange har godhetsfullt bestämt och beskrifvit

denna och följande art.

Glyceria? Kjellmani J. Lge.

»Gl. perennis, crcspitosa, multiceps; fasciculis singulis ca?s-

pitis polyphyllis; foliis inferioribus ad vaginas reductis, foliis

caulinis 1—2, omnibus planis, laxiusculis, e basi lata sensim

angustioribus et oblique acuminatis. ligula protracta, acutius-

cula, leviterque denticulata; culmis erectis vel geniculato ad-

scendentibus, 2—5" longis; panicula e folio caulino supremo

longe exserta, brevi, angusta et coarctata, ramis 1—2, brevi-

bus, erectis cum rhaehi la?vibus et glaberrimis; spiculis circa

2:floris; glumis ovatis, inferiore pellucida, l:nervi, superiore

Va longiore, 3:nervi et circa nervös violaceo-tincta, margine

pellucido lacera; palea inferiore ovato-lanceolata, nervis 3, latis,

violaceis 3
4 longitudinis parte percursa, basim versus dorso

et margine den se pilosa, apice irregulariter denticulato-lacera,

palea superiore margine revoluta ad nervös 2 pilis albis, rigidis

ciliata apice summo denticulata; antheris pallide fuscis vel

sordide luteis; ovario elliptico, stylis 2, invicem approximatis

terminato.

Hab. In insulis Novaja-Semlja ad fretum Matotschkin

legerunt F. R. Kjellnian et A. N. Lundström 7—13 julii 1875.

Habitum Glyceriarum minus bene exprimit et obiter in-

specta potius Pois quibusdam similis, sed characteribus, impri-

mis glumis dorso teretibus, a Poa? genere recedit, nec reliqua-

characteres obstant, quin ad Glyceria? genus referri possit,

nisi quod spiculse fere semper biflora? et palea? dense villosa\

superior immo margine rigide ciliata (fere ut in Bromo). Ha-

bitu Dupontiis haud dissimilis est, sed hoc genus glumis spi-

cula equilongis prteter plura abunde recedit. Itaque hoc gra-

men singulare ad interim Glyceria? generi subsumsi, nisi forte

proprium genus constitueret.» (J. Lange in litteris.)

Glyceria vaginata J. Lge.

f. contracta J. Lge.

Kap Grebeni.

Pleuropogon Sabinii R. Br.

Rogatschew bay; kap Grebeni.

Gatabrosa algida (Sol.) Fr.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; S. Gusinnoi kap;

Rogatschew bay.
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Catabrosa concinna Tli. Fr.

Kap Grebeni ; Chabarova.

Colpodium latifolium R. Br.

Matotschkin schar; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap
Grebeni; Chabarova.

Dupontia Fischeri R. Br.

Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Trisetum subspicatum (L.) P.B.

Matotschkin schar; Karmakul bay; Rogatschew bay; kap
Grebeni.

Aira alpina L.

Matotschkin schar.

Aira ccespitosa L.

f. borealis Trautv.
N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Uddebay ; kap Grebeni.

f. brevifolia Trautv.
subf. vivipara.

Rogatschew bay.

Alopecurus alpinas Sm.
Uddebay; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Alopecurus pratensis L.

f. alpesiris Wg.
Rogatschew bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar.

Hierochloa alpina (Liljebl.) Ro em. et Se hl.

Matotschkin schar; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Hierochloa pauciflora R. Br.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni; Chaba-

rova,

Fam. Cyperacese.
Carex piäla Good.

Rogatschew bay; kap Grebeni; Chabarova.

Carex misandra R. Br.

Rogatschew bay; kap Grebeni ; Chabarova.

Carex rariflora (Wg.) J. E. Sm.
RogatscheAV bay; kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar;

Chabarova.

Carex salina Wg.
f. nana- T r a u t v.



316 KJ El. I. MAS A l.r A' B STSÖ Af, VANEROG.FB, NOVAJA SEMLJA.

Rogatschew bay ; Wajgatsch vid Jugor schar.

f . subspathacea W o rm s k j

.

Rogatschew bay.

Garex aqvatilis Wg.
f. tijpica.

Kap Grebeni; Chabarova.

f. epigejos La? st.

Kap Grebeni ; Wajgatsch vid Jugor schar.

Carex rigida Good.
Matotschkin schar; Gribova bay; Rogatschew bay; kap

Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Garex glareosa Wg.
Matotschkin schar; Rogatschew bay, kap Grebeni; Waj-

gatsch vid Jugor schar.

Garex ursina Des v.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; Wajgatsch vid Jugor
schar.

Garex incurva Lightf.

Kap Grebeni.

Garex rupestris All.

S. Gusinnoi kap ; Rogatschew bay.

Eriophorum angustifolium Roth.
Matotschkin schar; N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Chabarova.

Eriophorum vaginatum L.

Matotschkin schar; Besimannaja bay.

Eriophorum callithrix Cham.
Kap Grebeni.

Eriophorum russeolum Fr.

Kap Grebeni; Chabarova.

Eriophorum Scheuchgeri Hoppe.
N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Fam. Juncacese.

humla Wahlenbergii R u p r

.

N. Gusinnoi kap; Rogatschew bay; kap Grebeni.

Lusula aretka Bl.

N, Gusinnoi kap.
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Lusida arcuata (Wg) Sm.
f. confusa Lindeb.

Matotscbkin schar; N. Gusinnoi ka}»; Rogatschew bay;

kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar: Chabarova.

Jmicus biglamis L.

Matotschkin schar; S. Gusinnoi kap; Rogatschew bay;
Uddebay; kap Grebeni; Chabarova.

Fam. Liliacese.
Allium sibirkiini L.

Kap Grebeni.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Kap Grebeni; Wajgatsch vid Jugor schar; Chabarova.

Tab. VI.

Glyceria tenella.

a — Foliuni.

b = Vagina cum ligula.

c = Apex folii.

d = Panicula? pars superior.

e = Pars racheos cum spicula.

f = Flosculi invicem remoti.

g = Gluma?.

h = Palea inferior.

i = » superior.

k = Stamen.

1 = Lodiculse.

m Pistillum.

Tab. VII.

Glyceria Kjellmani.

a = Vagina cum ligula. h = Mosculus.
b, b' = Apex folii. i = Palea inferior.

c = Apex paniculse. k = >> superior.

d = Spicula. 1, T = Stamina.

e = Grhimae. m = Pistillum.

f — » superior. n = Idem cum lodiculis.

g = » inferior.





FANEROGAMFLORAN

NOVAJA SEMLJA OCH WAJGATSCH.

VAXTGEOGRAFISK STUDIE

F. R. KJELLMAN.

"W f"





Kännedomen om sammansättningen af Novaja Semljas
fanerogamvegetation är knappast mer än ett årtionde gammal.
Visserligen förekomma i äldre arbeten, särskildt de af K. E.
von Baer utgifna, uppgifter härom, men en kritisk samman-
ställning af alla från denna ögrupp dittills kända blomväxter
är först 1871 lemnad af E. R. v. Trautvetter i hans Con-
speetus Flora insularum Noimja-Semlja, l hvilken utgör en be-

arbetning af de kärlväxter, hvilka insamlats på denna ögrupp
af v. Baer 1837 och Middendorff 1870. Samma år som detta

vigtiga arbete utkom, besöktes Novaja Semlja och den söder
härom belägna ön Wajgatsch af den s. k. Rosenthalska expedi-

tionen. De arbeten, som af denna här utfördes, gåfvo anled-

ning till tre uppsatser af botaniskt innehåll: en af A. Bly 1 1,

Bidrag til Rimdskaben om Vegetationen paa Nowaja Semlja, Wai-
gatschöen og ved Jugorstrcedet, 2 en af Th. M. Fries, Om No-
ivaja Semljas vegetation 3 och en af expeditionens ledare M. Th.
v. Heuglin, Beiträge sur Fauna, Flora und Geologie von Spits-

hergen und Novaja Semlja. 4 Denna senare uppsats skulle enligt

författarens förord innehålla en öfversigtlig sammanställning
af de växter, hvilka enligt hans föregångares och hans egna
iakttagelser finnas på Novaja Semlja och Wajgatsch. Den
fyller dock icke denna uppgift, emedan den icke tar hänsyn
hvarken till ofvan anförda afhandling af Th. M. Fries, ej heller

till de icke få uppgifter om växtligheten på ön Waigatsch,
hvilka innehållas i A. G. Schrenks Enumeratio plantarum in

itinere per plägas Samojedarum cisuralensium per annum 1837 db-

servatarum. 5 Trenne svenska expeditioner, alla ledda af A. E.

Nordenskiöld, hafva besökt Novaja Semlja och Wajgatsch,

en 1875, en 1876 och slutligen expeditionen med Vega 1878.

1 Acta Horti Petropolitani, T. I, Fasc. I. (S:t Petersburg 1871.)
2 Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1872. (Christiania

1873.)
3 Botaniska Notiser, utgifne af O. Nordstedt 1873. (Lund 1873.)
4 Reisen nach dem Nordpolarmeer in den Jahren 1870 und 1871. Dritter

Theil. (Braunschweig 1874.)

8 Reise nach dem Nordosten des europäischen Russlands durch die Tun-

dren der Samojeden zum Arktischen Uralgebirge. Zweiter Theil. (Dorpat

1854.)

21
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Endast under den första och sista af dessa gjordes några

mera omfattande iakttagelser rörande den fanerogama växtlig-

heten. Dessa, för så vidt de hittills hunnit bearbetas, ligga

till grund för den på annat ställe i detta arbete intagna för-

teckningen på de under dessa resor på Novaja Semlja och

Wajgatsch funna fanerogamerna, äfvensom för A. N. Lund-
ströms Kritische BemerJcungen iiber die Weiden Noivaja Semljas

und ihren genetischen Zusammenhang, samt den notis om vegeta-

tionen vid Uddebay på norra Novaja Semljas ostkust, hvil-

ken lemnats af mig i A. E. Nordenskiölds Redogörelse för

en expedition till mynningen af Jenissej och Sibirien år 1875. -

I ett helt nyligen utkommet arbete, Rossice arcticce plantas quas-

dam a peregrinatoribus variis in variis loeis ledas enameravit E.

R. a Trautvetter, 3 lemnas en förteckning på 74 arter fane-

rogamer, samlade af olika forskare på Novaja Semlja åren

1870, 1877 och 1879. Det har synts mig, dels att en samman-

ställning af de olika uppgifter om fanerogamvegetationen på
Novaja Semlja och Wajgatsch, som innehållas i dessa på olika

tider, af olika författare och i olika arbeten offentliggjorda

uppsatser, hvilka, efter hvad jag har mig bekant, äro de för

närvarande existerande källorna för vår kunskap om fanero-

gamvegetationens sammansättning på dessa öar, vore af be-

hofvet påkallad, och dels att det nu samlade materialet vuxit

ut till den betydenhet, att ur det utan fara för större misstag

några allmännare fytogeografiska slutsatser skulle kunna dra-

gas. Ett försök härtill utgör följande framställning.

De i floristiskt hänseende bäst kända delarne af Novaja

Semlja äro stränderna vid Matotschkin schar (Lat. n. 73° 15')

och södra öns vestkust från detta sund till södra mynningen

af Kostin schar (ungef. Lat. n. 71°). Deremot äro kusten söder

härom äfvensom kuststräckan utefter det sund, som skiljer

Novaja Semlja från Wajgatsch, och hela det södra Novaja

Semljas ostkust icke undersökta. Norr om Matotschkin schar

är den norra ön föga känd. Under v. Baers expedition in-

samlades växter vid Silfver-bay, en fjord som skjuter in i

vestkusten strax norr om Matotschkin schar, och på ostkusten

vid 73 1
/2

° n. Lat. Den svenska expeditionen 1875 gjorde en

kortvarig landstigning sent på året på norra Novaja Semljas

1 Nova Acta Begife Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. III, Vol.

extra ordinem editurn. (Upsaliae 1877.)

2 Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Band. 4, n:o 1. (Stock-

holm 1877.)
3 Acta Horti Petropolitani T. VI, Fasc. II. (S:t Petersburg 1880.)
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ostkust vid ungefär Lat. n. 74° 10'. I sitt ofvan anförda ar-

bete upptar Blytt fyra arter fanerogamer funna af kapten

Hellberg på vestkusten vid Lat. n. 76° 30', nämligen Saxifraga

oppositifolia, Papaver nudicaule, Draba alpina och Oxyria
digyna. Af ön Wajgatsch äro sydkusten mot Jugor schar och

vestkusten från ungefär 70:de breddgraden söder ut i floristiskt

hänseende undersökta. De olika punkter, der botaniska iakt-

tagelser och samlingar gjorts, äro rätt många, men helt visst

har växtlighetens sammansättning mycket ojämnt studerats på
dessa. Af de fyndlokaler, som för hvarje art finnas uppgifna,

tror jag derför icke, att en bestämd gräns för hvarje arts ut-

bredning i norr och söder låter för närvarande fastställa sig.

Deremot torde en öfversigt öfver de hufvudsakliga skiftnin-

garna i vegetationens sammansättning från söder mot norr

och öfver större gruppers, familjers, slägtens och i viss mån
arters olika framträngande mot norden på denna ögrupp
kunna vinnas, om man håller sig till jämna latitudgrader,

emedan på hvarje undersökt latitudgrad finnes något eller

några områden, som varit föremål för närmare undersökning.

En gruppering af de särskilda fyndorterna ställer sig på föl-

jande sätt.

Lat. n. 69°—70°. (Den undersökta delen af ön Wajgatsch.)

Södra stranden af Wajgatsch, undersökt

af Schrenk, Rosenthalska exp., svenska

exp. 1875 och Vega-exp. 1878.

Kap Grebeni. Svenska exp. 1875.

Ljamtschina bay. Rosenthalska exp.

Lat. n. 71°—72°. Kostin schar. Middendorff, v. Baer, Griin-

wald, Rosenthalska exp.

Wolkova bay. v. Baer.

Bogatschew bay. Svenska exp. 1875.

S. Gusinnoi kap. Svenska exp. 1875.

Lat. n. 72°—73°. N. Gusinnoi kap. Svenska exp. 1875, Mack. *

Karmakul bay. Svenska exp. 1875, Tjagin,

Göbel, Ssjerikow, Uchtomski.

Puschowaja floden. Tjagin.

Besimannaja bay. v. Baer, svenska exp. 1875.

Lat. n. 73°—74°. Gribova bay, svenska exp. 1875.

Matotschlän schars norra och södra strand.

v. Baer, Rosenthalska exp., svenska exp.

1875.

Silfver bay. Ziwolka.

1 Jfr A. Blytt, anf. st.
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Kariska hafvets strand vid 73° 30' n. L at.

v. Baer.

Lat. n. 74°—75°. Udde bay. Svenska exp. 1875.

I denna förteckning äro namnen på de så vidt jag kän-

ner bäst undersökta trakterna kursiverade.

Följande tabell innehåller en förteckning på alla fanero-

gamer, som hittills, efter hvad jag har mig bekant, iakttagits

på No-vaja Semlja och Wajgatsch, jämte uppgift för hvarje art

inom hvilken eller hvilka latitudgrader den anträffats.

Lat. n.
74°—75°.

Fam. Oompositse.

Pyrethrum bipinnatum Willd
Matricaria inodora L.

f. phfeocephala Rupr
Artemisia borealis Pall.

f. Purshii Bess
» vulgaris L.

f. Tilesii Ledeb. 1

Arnica alpina Olin
Cineraria palustris L. f. congesta Ho o k

» integrifolia (L.) Murr
» frigida Richards

Senecio resedsefolius Less -

Antennaria carpatbica (Wg) P. Br.

*

Erigeron uniflorus L
Petasites frigida (L.) Fr. 1

Taraxacum officinale Web
» phymatocarpum J. Vahl.

Fam. Valerianacese.

Valeriana eapitata Pall. '

Fam. Campanulaceae.
Campanula rotundifolia L.

f. linifolia Wg
» uniflora L l

Fam. Plantaginacese.

Plantago maritima L. f. pumila Kj ellm.

Fam. Selaginacese.

Lagotis glauca Gsertn.
f. Stelleri (Cham. et Se hl.)

Lat. n.
73°—74°.

+

+

+

+

Lat. n.
72°—73°.

+
+
+
+
+

+

+

+

+

Lat. n.
71°— 12".

+

+

+ . +

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

Lat. n.
69°—70°

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

1 Iii insulis Nowaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.
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Fam. Personatae.

Pedicularis sudetica Willd.
/ f. gymnocephala T r a u t v.

\i. lanata Walp
» lanata Willd.

f. dasyantha * Trautv. ...

» hirsuta L
» Oederi Vahl l

Lat. N.
74°— 75°.

Lat. N. Lat. N. Lat. N. Lat. N.
73°—74°. 72°—73°. 7 1°—72°. 69°—70'

Fam. Asperifolise.

Myosotis silvatica Hoffm.
f. alpestris Koch...,

Eritrichium villosum B unge.

.

Fam. Polemoniaceae.
Polemonium coeruleum L.

f. acutiflora Willd...
» pulchellum B unge.

Fam. Plumbaginaceae.
Armeria sibirica Turcz

Fam. Primulaceae.

Primula farinosa L
» stricta Horn

Androsace septentrionalis L.

f. ciliata Trautv....
» Chama?jasme Koch
» triflora Adams

f. pilosa Kjellm. ..

Cortusa Matthioli L
Trientalis europsea L. l

Fam. Pyrolacese.

Pyrola minor L. 3

Fam. Vacciniacese.

Vaccinium vitis idtea L.

f. pumila Horn ,

Myrtillus uliginosa (L.) Dr ej.

f. Kruhsiana (Fisch.),

+
+

...

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+ +

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+ 2

+

+ 2

+

+

+

+

+

1 In insulis Nowaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.
2 Uppgifves af Heuglin såsom funnen på AVajgatsch under den Rosen-

thalska expeditionen, men omnämnes derifrån hvarken af Blytt eller Fries.
3 Jfr Herder, Acta Horti Petropolitani T. I, Fasc. II, s. 362.



326 KJELLMAN, FANEROGAMFLO ItAN FA NOVA JA SF.MLJA ETC.

Fam. Papilionacese.
Hedysarum obscurum L.

l

Astragalus alpinas L
Phaca frigida L. f. littoralis Ho o k

Oxytropis cainpestris (L.) DC.
f. sordida (Willd.)

Fam. Senticosse.
Rubus Chamsemorus L
Comarum palustre L
Potentilla sericea L.

f. dasyphylla (B unge)
» fragiformis Willd.

f. parviflora Trautv. .

» maculata Pourr
Dryas octopetala L

Fam. Haloragidese.
Hippuris yulgaris L

Fam. Oenotheraceae.
Epilobium latifolium L

Lat. N.
74°—75°.

+

alpinum L.

palustre L. f. angustata Hn.

Fam. Saxifragacese.
Saxifraga oppositifolia L. 2

-f-

» flagellaris Willd.
f. platysepala Trautv

» aizoides L
» Hirculus L
» stellaris L. f. comosa Poir.

nivalis

» hieraciifoliaW al d s t. etK i t.
l

» cernua L
» rivularis L. *

» decipiens Ehrh. f. csespitosa (L.)

Chrysosplenium alternifolium L

Lat. N.
73°—74°

+
+
+

+

+

+

+

Lat. N.
I

Lat. N.
Tl°—73°. 71°—72°.

Lat. N.
69°—70°

+

+

+

+

Fam. Parnassiacese.
Parnassia palustris L. f. tenuis Wg.

Fam. Orassulaceae.
Rhodiola rosea L

Fam. Umbelliferse.
Pachypleurum alpinum Ledeb.

+
+
+
+
+
+
-L

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
1 In insulis Ncm-aja Senilja v. Baer enl. Trautvetter.
2 Funnen af kapten Hellberg Lat. N. 76° 30', Long. O. 61° 25'.

+
+
+

+ +

+
+

+
+
4-

+

+
+

+

+
+
+
+
-L

+
+
+
+

+

+

+
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Fam. Violacese.
Viola biflora L

Lat. N.
74°—75°

Lat. N.
73

Q—74°

Fam. Cruciferse.

Matthiola nudicaulis (L.) Trautv
Cardamine pratensis L. l

» bellidifolia L. l

Arabis alpina L. 1

» petreea (L.) Lam. f. typica....

Braya alpina (L.) Kocb.
( f. macrocarpa Trautv.

\ f. glabella Trautv
Eutrema Edwardsii R. Br.

i f. typica Trautv.

\ f. parviflora Trautv. 1

Sisymbrium pygmseum (Hook.) Trautv.
Cochlearia fenestrata R. Br. "

Schivereckia podolica Andrz
Draba alpina L. f. plures.

3

» repens M. a Bieb
» oblongata R. Br.

f. lasiocarpa (Adams). l
....

» arctica J. V a bl.

( f. typica Trautv.

\ f. scapigera Trautv
» birta L.

1f. leiocarpa Regel et Til.

f. hebecarpa T b. Fr.

f. rupestris (Wg) 1

Wahlenbergii Hn
» altaica (Ledeb.) Bunge 1

» nivalis Liljebl. l

» lactea Adams
» coiymbosa R. Br

Lat. N.
72°—73'.

+

+

+

+

+

+
+
+

Lat. N. Lat. N.
71°-72°. h9°—70°

+

+

+
+

+

Fam. Papaveracese.
Papaver nudicaule L.

3

I f. leucantba Trautv.

\ f. xantbopetala Trautv. ..

Fam. Ranunculacese.
Ranunculus Pallasii Schlecht.

+
4-

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
i

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

1 Iii insulis Nowaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.

2 Syn.? Cochlearia officinalis och C. arctica Trautv., C. arctica och C.

danica A. Blytt, samt C. Wahlenbergii och C. officinalis Th. Fr- i ofvan an-

förda arbeten.
3 Funnen af kapten Hellberg Lat. N. 76° 30', Long. O. 61° 25'. Hyn. Draba

alpina, Dr. glacialis och Dr. algida Trautv., Conspect. Fl. Ins. Now. Semlja.
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Lat. N.
i

74'—76°
Lat. N.
73

D—74°.

Lat. N.
lz°—73°.

Lat. N.
7l°-72°.

Lat. N.
69°—70°.

Ranunculus lapponicus L. l

» byperboreus Rottb. 1

» pygmseus Wg
» nivalis L
» sulphureus Sol
» affinis R. Br
» acrisL.f.borealis Trautv.

Thalictrum alpinum L
Caltha palustris L

Fam. Caryophyllacese.

Silene acaulis L
j

Wahlbergella apetala (L.) Fr.

f. arctica Th. Fr
! +

» affinis (J. Vahl) Fr. ..

Stellaria longipes Gfoldie

f. humilis Fenzl *

» bumifusa Rottb
» crassifolia Ebrh

Cerastium alpinum L.

I f. birsuta Koch.
< f. lanata Wg.
| f. ceespitosa Malmgr

» trigynum Vill
Arenaria ciliata L. f. frigida Kocb
Haliantbus peploides (L.) Fr
Alsine rubella Wg
Sagina nivalis (Lind bl.) Fr

» saxatilis Wimm

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

Fam. Polygonacese.
Polygonum Bistorta L.

viviparum L
Rumex arcticus Trautv

» domesticus Hn f. nana Hook.
» Acetosa L

Oxyria digyna L. (Hill.)'"

Koenigia islandica L

Fam. Betulacese.

Betula nana L

Fam. Salicinese.

Salix polaris Wg
» herbacea L.

+
+

+

+ +

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

1 In insulis Nowaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.
2 Funnen af kapten Hellberg Lat, N. 76° 30' Long. O. 61° 25',

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
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Salix rotundifolia Trautv. 1

» reticulata L.

/ f. typica Lundstr.
\ f. denticulata Lundstr

» arctica Pall
» Brownei (Ands.) Lundstr

glauca L.

f. genuina Lundstr.
f. subarctica Lundstr ,

reptans (Rupr.) Lundstr.
i f. typica Lundstr.

•! f. subarctica Lundstr.
| f. glaucoides Lundstr
ovalifolia (Trautv.) Lundstr,

j
f. typica Lundstr.

J
f. subarctica Lundstr.

|
f. glaucoides Lundstr.

I f. nummularieefolia Lundstr.
tajmyrensis Trautv
lanata L
myrsinites L

Lat. N. Lat. N.
74°—75°. 73°—74°

Lat. N. Lat. N. Lat. N.
n°—73°.7l -72°. G9°-70°

+

+
+

+

Fam. G-raminese.

Elymus arenarius L
Festuca rubra L. f. arenaria Os b. .

» ovina L.

i f. violacea Gaud 1
.-

\ f. vivipara L
» brevifolia R. Br

Poa pratensis L. 1

» alpina L. l

» arctica R. Br. '
I

» stricta Lindeb
Arctopbila effusa J. Lge

|

Glyceria(?) Kjellmani J. Lge
|

» Vahliana (Liebm.) Fr i

» vilfoidea (Ands.) Th. Fr....'

» tenella J. Lge !

» vaginata J. Lge
f. contracta J. Lge

Pleuropogon Sabinii R. Br. 1
1

Catabrosa algida (Sol.) Fr
» concinna Th. Fr

Colpodium latifolium R. Br. 1

J

Dupontia Fischeri R. Br !

Trisetum subspicatum (L.) P. B. 1
1

Aira csespitosa L.

/ f. borealis Trautv.
1 f. brevifolia Trautv

! +

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
4-

+

+

+ I +

+ ! +

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
i +

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+ +

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+ i

1 In insulis Nowaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.
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Lat. N.
74°—75°.

Lat. N.
73^—74°.

Aira alpina L +
Alopecurus alpinus Sm +

» pratensis L. f. alpestris Wg
» ruthenicus Weinm

Phleum pratense L
Hierochloa alpina (Liljebl.) R. et S.

» pauciflora R. Br. '

Calamagrostis strigosa Bong

Fam. Oyperacese.
Carex pulla Good

» rotundata Wg
» misandra R. Br
» rariflora (Wg.) J. E. Sm
» salina Wg.

i subspathacea Wormskj.
^ f. nana Trautv. 1

» aquatilis Wg.
I f. genuina.

\ f. epigejos Lsest
» acuta L.

» rigida Good 1

» glareosa Wg
» ursina Des v
» incurva Ligbtf
» dioica L. f. parallela Lee st.

» rupestris All
Eriophorum angustifolium Roth ..

» vaginatum L
callithrix Cham
russeolum Fr
Scheuchzeri Hoppe...

Fam. Juncacese.
Luzida Wahlenbergii Rupr.

» arcuata (Wg) Sm.
f. confusa Lindeb...

» arctica Bl
» spicata D.C

Juncus biglumis L

Fam. Liliacese.
Allium sibiricum L
Lloydia serotina (L.) Reichenb.

Lat. N.
72°— 73°.

Lat. N.
7l°—72°.

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
_1_

i

+
+
+

Lat. N.
6i)°—7 o

3

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
-f-

+

+
+

+
+

+

+

+
I
+

+
+

Af de 185 för närvarande från Novaja Semlja och Waj-

gatsch kända fanerogamerna äro 54 arter monokotyledoner

1 In insulis Novaja Semlja v. Baer enl. Trautvetter.
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131 dikotyledoner. Förhållandet mellan dessa grupper blir

alltså som 1 : 2,4. Detta förhållande håller sig temligen lik-

artadt från Wajgatsch till trakten mellan 73:dje och 74:de

breddgraden. Att här liksom t. ex. i den sibiriska kustfloran

förhållandet mot norr icke ställer sig fördelaktigare för den

monokotyledona gruppen beror derpå, att Cyperaceerna aftaga

mycket starkt mot norden. Så är också fallet i den sibiriska

kustfloran, så likaledes på Grönland, af hvars 53 arter Cypera-

ceer 20 icke gå öfver 67:de breddgraden. 1 Att Spetsbergen äger

ett så stort antal Cyperaceer (12 arter) torde få anses såsom

ett uttryck af de för landets nordliga läge mycket gynsamma
klimatiska förhållanden, som råda särskildt på dess vestkust

och i det inre af de stora fjordarna. På Wajgatsch utgöra

monokotyledonerna ungefär 30 %, på Novaja Semlja mellan

73:dje och 74:de breddgraden 27 % af hela det fanerogama

artantalet. Frånser man Cyperaceerna, bilda monokotyledo-

nerna på Wajgatsch omkring 20 % , på angifna breddgrad på
Novaja Semlja deremot omkring 23 % af fanerogamerna.

I den nordsibiriska kustfloran - visade sig ett starkt af-

tagande mot norden af gruppen Gamopetalse. Detsamma är

fallet på Wajgatsch och Novaja Semlja. På hela området ut-

göra Gamopetalse 29 %, ensamt på Wajgatsch 28,7 %, på No-

vaja Semlja mellan Lat. n. 73° och 74° endast 24,3 % af diko-

tyledonerna. I den grönländska floran möter oss samma för-

hållande. Af de i detta land hittills kända 77 Gamopetala? gå
24 arter icke norr om 67:de breddgraden.

På Novaja Semlja och Wajgatsch äro 32 familjer represen-

terade. I medeltal kommer alltså på hvarje familj 5,8 arter.

Fem familjer, Plantaginacese, Plumbaginacese, Parnassiacea?,

Violaceae, Liliacese, äga representanter endast på Wajgatsch,

tvänne, Selaginacese och Pyrolacere, endast på Novaja Semlja.

Tjugoen familjer förekomma ännu mellan 73:dje och 74:de

breddgraden.

De slägtrikaste familjerna äro Graminere med 15 slägten,

Compositae med 10, Crucifera? med 9, Caryophyllacese med 8.

Fyra familjer omfatta hvardera 4 slägten, en har 3, sex hvar-

dera 2, sjutton hvardera ett slägte. Familjernas artrikedom

såväl på det ifrågavarande området i dess helhet som på olika

breddgrader af detsamma åskådliggör följande tabell.

1 Jfr Joh. Lange: Studier til Grönlands Flora, sid. 5—7. Botanisk Tids -

skrift B. 12, 1880. Separat. (Köpenhamn 1880.)
"2 Jfr F. R. Kjellman: Fanerogamfloran på Sibiriens nordkust.
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Graminese

Cruciferae

Cyperace»
Compositse

Caryophyllacese

Salicinese

Saxifragacese ....

Ranunculacese . .

,

Primulacese

Polygortace»

Senticosse

Jnncacefe

Personatte

Papilionacese

Oenotheracese...

Campanulacese .

.

Asperifolise

Poleuioniacese...

Vacciniacese

Liliacese

Valerianacese....

Plantaginacete ..

Selaginacese

Plumbaginacete

.

Pyrolacese

Haloragidese

Pamassiacepe....

Crassulacese

Umbelliferse

Violaceae

Papaveracese

Betulaceae

Novaja
Semlja
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De på Novaja Semlja och Wajgatsch funna arterna till-

höra 90 slägten, af hvilka 58 innefatta hvardera 1 art, 14

hvardera 2, 8 hvardera 3, 3 hvardera 4 arter. Slägtet Carex

äger 13, Salix 12, Saxifraga 10, Draba 10, Ranunculus 8, Glyceria

5 (?), Eriophorum 5 arter. I medeltal komma i det närmaste 2

arter på hvarje slägte. Största artrikedomen längst mot norr

bibehåller af de fem största slägtena slägtet Saxifraga, af

hvars 10 arter 9 anträffats mellan 73:dje och 74:de breddgra-

den. Dernäst kommer slägtet Ranunculus med 5 arter på
sträckan mellan Lat. n. 73°—74°. Starkast aftar slägtet Carex,,

af hvars 14 arter endast 2 nå öfver 73:dje breddgraden. Slägtet

Salix aftar äfven det starkt i artantal mot norden.

Af enåriga växter äger floran endast en art, Koenigia is-

landica. Bland de fleråriga är Cochlearia fenestrata mono-
karpisk, de öfriga polykarpiska.

Af buskväxter i den omfattning detta begrepp vanligen

tages finnas på Novaja Semlja och Wajgatsch 16 arter, till-

hörande 5 slägten.

Med undantag af Gl}Tceria tenella äro florans alla arter

anträffade annorstädes.

En granskning af den förut lemnade tabell, som anger

de från Novaja Semlja och Wajgatsch för närvarande kända
arternas utbredning på ögruppen, visar, att ett betydligt an-

tal arter anträffats endast på ön Wajgatsch, sålunda vid och
söder om 70:de breddgraden. De äro följande:

Pyrethrum bipinnatum,

Cineraria integrifolia,

» frigida,

Plantago maritima.

Armeria sibirica,

Primula farinosa,

Androsace Charnaejasme,

Cortusa Matthioli,

Vaccinium vitis idsea,

Epilobium alpinum,
» palustre,

Parnassia palustris,

Viola biflora,

Draba repens,

Wahlbergella affinis,

Stellaria crassifolia,

Sagina saxatilis,

Polygonum Bistorta,
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Rumex arcticus,

Salix herbacea,

Elymus arenarius,

Glyceria vaginata,

Catabrosa concinna,

Carex rotundata,

» incurva,

» dioica,

Eriophorum callithrix,

» russeolum,

Allium sibiricum,

Lloydia serotina.

30 arter.

Visserligen ligger det alltid öppet att antaga, att dessa

arter eller åtminstone en del af dem förekomma på de delar af

södra Novaja Semlja, särskildt dess sydspets, hvilka ännu icke

varit föremål för undersökning. Men å andra sidan torde

man kunna se ett bevis för att, om ej alla, så dock fler-

talet af dem verkligen saknas på Novaja Semlja, i den om-
ständigheten, att ingen af dem blifvit iakttagen på de gyn-

samt belägna delar af södra Novaja Semljas sydvestkust,

hvilka måste anses såsom mycket väl undersökta. En sådan

trakt är kusten vid Kostin schar, belägen knapt mer än
1—IV2 breddgrad norr om fyndorterna på Wajgatsch, hvilken

besöktes under en längre tid af v. Baer och sedermera af

Middendorff, den Rosenthalska expeditionen, den svenska ex-

peditionen 1875 och af Grunwald. De fysiska förhållandena

äro här, att döma af den rikedom på arter som förekomma och

den yppighet vegetationen på sina ställen visar, att anse lika

gynsamma som de, hvilka råda på Wajgatsch, och gynsammare
än de på Novaja Semlja-kusten utefter Kariska porten, genom
hvilket sund, såsom erfarenheten visat, under en stor del af den

korta arktiska sommarn ismassor drifva fram och åter, som
sänka lufttemperaturen och åtföljas af täta, kalla dimmor.

En del af dessa arter hafva på Wajgatsch sin nordgräns

inom det arktiska florområdet, och om dessa skulle man så-

lunda kunna antaga, att de yttre förhållandena: sommartem-
peraturens ringa höjd och vegetationsperiodens korthet lagt

hinder i vägen för deras vidare framträngande mot norden.

Men flertalet af dem äro anträffade i andra delar af det ark-

tiska området till dels mycket nordligare än på de latituder,
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den ifrågavarande ögruppen ligger, och på trakter, som måste

genom sina klimatiska förhållanden anses vida ogynsammare
för dessa växter än många, om ej alla delar af södra Novaja

Semlja, Ymnig på södra delen af Wajgatsch är bland de ofvan

anförda på Novaja Semlja icke anmärkta arterna Cineraria

frigida. Denna art synes vara allmänt utbredd genom hela

det arktiska Sibirien. Så är den funnen vid Pitlekaj (Lat. n.

67° 5'), vid Irkajpi (68° 55'), vid kap Jakan (69° 22'), Kolymaflo-

dens mynning (ungef. Lat. n. 70°), Jalmals vestkust (Lat. n.

72° 17'), Dicksons hamn (Lat. n. 73° 28'), Tajmyrlandet (mellan

Lat, n. 73° 45' och 74° 15') och vid Aktiriia-viken (76° 15'), bland

hvilka trakter många och framförallt Jalmals vestkust och

kusten vid Aktinia-viken säkerligen äro vida ogynsammare
för en fanerogamväxtlighet än Novaja Semljas vestkust mellan

Matotschkin schar och Kariska porten. Wahlbergella affinis,

Carex incurva, Carex dioica, Glyceria Vahliana, Catabrosa

concinna förekomma på Spetsbergen, hvars sydspets ligger på
Lat. n. 76° 30', Lloydia serotina är känd från Preobrascheni-

ön i arktiska Sibirien (Lat. n. 74° 43'), Rumex arcticus,

Epilobium alpinum tränga i Tajmyrlandet upp till 75:te bredd-

graden, Polygonum Bistorta till Lat. n. 74° 15' o. s. v. Det

synes, som skulle man af dessa växters utbredning i öfrigt

kunna vänta, att de icke blott skulle förekomma på Novaja

Semlja, utan t. o. m. vara allmänt spridda derstädes.

Någon bestämd förklaringsgrund till dessa växters såsom
det tyckes egendomliga utbredning i den ifrågavarande delen

af det arktiska området kan jag icke uppgifva. Åtskilliga

bland dem torde man kunna antaga vara gamla glacialväxter, l

hvilka fordom haft en vidsträcktare utbredning, men hvilkas

utbredningsområden efter hand inskränkts och som sedan,

utan att vidare sprida sig, qvarhållit sig på de platser, der

de en gång qvarlemnats. Sådana äro måhända Glyceria Vahl-

iana och Catabrosa concinna, båda endemiska inom den ark-

tiska floran, af hvilka den förra är känd från ön Wajgatsch,

Spetsbergen och Grönland, den senare anträffad vid Dicksons

hamn, på Jalmals vestkust, ön Wajgatsch och Spetsbergen,

derifrån den först beskrefs. Åtskilliga af de öfriga kunde
man anse såsom jämförelsevis sent inkomna på Wajgatsch,

derifrån de icke kunnat eller ännu icke hunnit utbreda sig

mot norden. Det gifves säkerligen en och annan bland dem,

1 Jfr A. Engler: Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzen-

welt insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode, sid. 145. (Leip-

zig 1879.)
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som i dessa trakter sprider sig mycket långsamt. Så t. ex.

Vaccinium vitis idsea, hvilken helt visst här mycket sällan

hinner frambringa mogen frukt. Möjligen har Kariska por-

ten, ehuru dess bredd ej är synnerligen stor, bildat en oöfver-

stiglig gräns för några af dessa arter. Skulle framtida iakt-

tagelser gifva vid handen, att ofvan anförda växter inom denna

del af det arktiska området verkligen äro inskränkta till ön

Wajgatsch, bör den frågan upptagas till närmare undersökning,

om icke detta förhållande är ett uttryck för en af olikhet i

geologiskt hänseende betingad skilnad i fanerogamflorans ut-

vecklingshistoria på Novaja Semlja och Wajgatsch, och om i

följd häraf icke dessa trakter böra betraktas såsom tillhörande

olika trängre områden af det arktiska florgebitet. En åsigt

gående i denna riktning är redan uttalad, nämligen af C. I.

v. Klinggräff i hans förtjenstfulla, om noggranna studier

och vidlyftig literaturkännedom vittnande bidrag till norra

och arktiska Europas växtgeografi. ! Han indelar det arktiska

Europa, hvars sydgräns, såsom naturligt är, skogsgränsen får

bilda, i tvänne underzoner, en nordlig eller polarzonen och

en sydlig, tundrazonen. Till den senare höra de kontinentala

delarne af arktiska Europa med tillägg af öarne Kolgujew

och Wajgatsch, till den förra de öfriga öarna i det europeiska

Ishafvet: Beeren Eiland, Spetsbergen, Kung Karls land, Franz

Josefs land och Novaja Semlja, Skälet för detta Novaja Sem-

ljas åtskiljande från' Wajgatsch i fytogeografiskt hänseende

skulle vara, att på Wajgatsch afgjord tundrabildning är her-

skande, men så icke på Novaja Semlja. 2 Om man med tundra

förstår inom arktiska zonen belägna vågiga eller lågkulliga,

låt vara här och der af framstrykande bergåsar afbrutna

slätter, så är det obestridligt, att ön Wajgatsch är ett tundra-

land. Men låter man dessutom, såsom Klinggräff gör, 3 tun-

dran karakteriseras genom en förherskande vegetation af

mossor och lafvar, så kan, enligt min kännedom om Wajgatsch,

hvilken dock endast sträcker sig till kustlandet, denna ö icke

kallas för tundra. Visserligen ingå lafvar och mossor till be-

tydlig del i vegetationstäckets sammansättning, men de växter,

som förläna växtligheten dess allmänna prägel, äro icke dessa

växtformer, utan fanerogamer, hvarigenom en väsentlig olik-

het framkallas mellan Wajgatsch och de kontinentala Polytri-

1 C. I. v. Klinggräff: Zur Pflanzengeografie des nördlichen und ark-

tischen Europa's. Zweite Aufl. (Mariemverder 1878.)

2 Jfr anf. st. sid. 6 och 43.

s Anf. st, sid. 46.
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chum- och Sphagnura-tundrorna. I sina allmänna vegetations-

förhållanden liknar den vestra kusttrakten af Wajgatsch stora

sträckor af Novaja Semlja, framförallt det s. k. Gåslandet,

hvilket vid södra Novaja Semljas vestkust utbreder sig mellan
Lat. n. 72° 8' och 71° 27'. Terräng- och reliefförhållandena äro

äfven här desamma som på Wajgatsch, samma vågiga slätt-

land. Med dessa trakter visar derför enligt min uppfattning

Wajgatsch större öfverensstämmelse än med tundran på konti-

nenten. Samma uppfattning har också en i detta fall stor

auktoritet uttalat, Nordenskiöld: »Södra delen af Novaja
Semlja bildar liksom Wajgatsch och den midtemot liggande

delen af fasta landet en jämn, med otaliga små sjöar betäckt

slätt, hvars enformighet åtminstone vid kusten icke brytes af

en enda bergshöjd. Sjelfva jorden är öfverallt på ett ringa

djup frusen, men klär sig detta oaktadt under några sommar-
veckor i en härlig blomsterprakt. Längre norr ut får Novaja
Semlja ett större tycke.med de verkliga polarländerna.» l Skall

alltså Wajgatsch räknas till tundrazonen, så bör också södra

Novaja Semlja, d. v. s. största delen af det nu i floristiskt

hänseende kända Novaja Semlja föras dit. Tillsvidare torde

alltså den hittills botaniskt undersökta delen af Novaja Semlja

och Wajgatsch kunna betraktas såsom i fytogeografiskt hän-

seende sammanhörande, men med uttryckligt angifvande, att

ett betydligt antal på Wajgatsch förekommande fanerogamer

icke äro anträffade på Novaja Semlja, ehuru de äro kända från

andra nordligare belägna och i klimatiskt hänseende mindre än

södra Novaja Semlja gynnade delar af det arktiska området,

och att denna omständighet kanske är att tillskrifva en olikhet

i fanerogamflorans utveckling på Novaja Semlja, som berättigar

till dessa trakters åtskiljande i växtgeografiskt hänseende.

Novaja Semlja och Wajgatsch visa såsom en naturlig

följd af deras geografiska läge i sammansättningen af sin

fanerogamvegetation en väsentlig öfverensstämmelse med
den intill liggande kontinenten eller med andra ord den del

af det arktiska florområdet, som sträcker sig från Kola-half-

ön längs Europas och Asiens nordkust till Berings sund. För

närmare angifvande af denna öfverensstämmelse blir det nö-

digt att söka bestämma, om denna sträcka bör anses utgöra

ett växtgeografiskt helt eller skilda trängre områden af det

arktiska florgebitet, Olika meningar hafva härom uttalats.

Klinggräff- anser den ryska tundran egentligen utgöra endast

1 Nordenskiöld, anf. st. sid. 20—21.
2 Anf. st. sid. 48.

22
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en vestlig fortsättning af den sibiriska tundran och betraktar

alltså hela detta område som växtgeograflskt sammanhörande.

Skälet för denna hans uppfattning är det, att i arktiska Sibi-

rien skulle förekomma alla den ryska tundrans arktiska, bo-

reala och nordiskt alpina arter och dessutom största antalet

af de arter, hvilka ryska tundran äger gemensamma med det

nord- och mellaneuropeiska slättlandet. Hooker 1 låter detta

område, såsom det vill synas hufvudsakligen på grund af en

olikhet i klimatiska förhållanden, utgöra tvänne olika distrikt,

ett europeiskt, innefattande af hans arktiska florområde trakten

från och med norra Skandinavien till Ob och dess mynnings-

vik, och ett asiatiskt, sträckande sig från Ob till Berings sund.

Ruprecht åter, hvilken sjelf i floristiskt syfte undersökt en

del af det arktiska Ryssland och bearbetat icke blott sina

samlingar och iakttagelser härifrån, utan äfven växtsamlingar

från Ural och de tillgränsande delarne af arktiska Sibirien,

har framstält den åsigten, att öster om en linie, som man
tänker sig dragen från Urals nordspets till Jugor schar, flo-

rans karakter blir en annan än vester härom. En del vest-

liga element försvinna, nya beståndsdelar tillkomma. 2

Skarpa gränser mellan olika florområden gifvas icke och

allra minst af skäl, som Engler i sitt ofvan citerade arbete 3

närmare utvecklat, mellan trängre områden inom det arktiska

florgebitet. Emellertid synes det mig, att, om det också är

sant, att fanerogamvegetationen i arktiska Europa och arktiska

Asien__med hänsyn till sina beståndsdelar röjer betydlig över-

ensstämmelse, Ruprechts påstående, så vidt de hittills gjorda

undersökningarna räcka, icke kan jäfvas, att nämligen i de

arktiska trakterna vester om Ural ett betydligt antal arktiskt-

sibiriska arter saknas, och att här åter en del arter förekomma,

som icke äro kända längre mot öster. Bevis härför skall jag

i det följande bli i tillfälle att anföra. Jag sluter mig alltså

till den af Ruprecht och Hooker förfäktade åsigten och an-

ser, att inom det arktiska florgebitet ett europeiskt och ett sibi-

riskt område låter urskilja sig. Gränsen mellan dessa synes

mig böra dragas så som Ruprecht föreslagit. På ett annat

ställe * har jag anfört ett skäl, som talade emot den Hooker-

1 Jos. D. Hooker: Outlines of the Distribution of Artic Plants i The Trans-

actions of the Linnean Society of London, Vol. XXIII. (London 1862.)

2 F. J. Ruprecht: Ueber die Verbreitung der Pflanzen im nördlichen

Ural, sid. 9—10, i Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reichs, Lief. 7.

(S:t Petersburg 1850.)

3 Anf. st. sid. 145.
4 F. R. Kjellman: Fanerogamfloran på Sibiriens nordkust, sid. 296.
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ska uppfattningen, nämligen det faktum, att kustfloran på
Jalmal visade större öfverensstämmelse med Sibirien än med
Europa. Ett annat dylikt bevis lemnar den af F. Kurtz gifna

framställningen af fanerogamfloran på Schtschutschja-området,

hvilket utbreder sig mellan vestra Obstranden norr om
Obdorsk, Kariska viken och nordligaste delen af Ural, ett om-
råde som skulle falla inom Hookers europeiska »district».

Af de härifrån kända arterna skulle enligt Kurtz endast 7

arter icke vara angifna för det arktiska Sibirien öster om Ob.

En granskning af den gifna artförteckningen visar deremot å

ena sidan, att en af dessa 7 arter ej heller är känd från det

cisuralska Samojedlandet, och å andra sidan att icke mindre
än 24 arter, som angifvas såsom gemensamma för Schtschu-

tschja-området och arktiska Sibirien, betecknas såsom icke

kända från arktiska Ryssland, hvilka siffror tydligen häntyda

på den större slägtskap mellan Schtschutschj a-floran och den
arktiskt-sibiriska än den arktiskt-europeiska. x

I politiskt hänseende räknas såsom bekant Wajgatsch och
Novaja Semlja till Europa. Hit höra de också geologiskt.

Ho ok er räknar dem också i växtgeografiskt hänseende till

Europa. Flere vigtiga skäl synas mig dock tala för deras

närmare slägtskap härutinnan med arktiska Sibirien.

Grisebach 2 har framhållit de monotypiska slägtenas ut-

bredning såsom af framstående vigt för utrönande af olika

vegetationscentra och begränsning af äfven trängre florområ-

den. Med rätta har Engler 3 uppträdt häremot och betonat

det tillfälliga i de monotypiska och artfattiga slägtenas qvar-

varo inom ett område. Ett bevis på riktigheten af denna
uppfattning lemnar, som mig synes, slägtet Pleuropogon, hvil-

ket, länge endast kändt från den arktiska amerikanska arki-

pelagen och ansedt såsom karakteriserande ett amerikanskt

utvecklingscentrum, sedermera anträffats på Novaja Semlja

och Wajgatsch och på ett ställe på Sibiriens nordkust, hvar-

igenom man lemnas i fullkomlig okunnighet om dess ur-

sprungliga hemland, men drifves till det antagandet, att

det förr måste hafva haft en vidsträcktare utbredning än för

närvarande. Att Pleuropogon Sabinii väl är funnen på No-

vaja Semlja och Wajgatsch och i arktiska Sibirien, men icke i

1 Jfr F. Kurtz: Aufzählung der von K. Graf von Waldburg-Zeil im

Jahre 1876 in Westsibirien gesammelten Pflanzen. Seperataftr. ur Abhandl.

des Bot. Vereins f. Brandenb. XXI.
2 Anf. st. sid. 67—68.
3 Anf. st. sidd. XI och 145.
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arktiska Europa berättigar sålunda visserligen icke till någon

slutsats om Novaja Seralj as och Wajgatschs närmare anslut-

ning i fytogeografiskt afseende till arktiska Sibirien, ehuru

det dock är obestridligt, att det talar mera härför än häremot.

Tydligare synes mig en närmare förvandtskap af fanerogam-

floran på Wajgatsch och Novaja Semlja till det arktiska Sibi-

riens än det arktiska Europas antydas af de öfriga på Novaja

Semlja och Wajgatsch anträffade arktiskt endemiska arterna,

låt också vara att åtskilliga bland dessa äga en så egendomlig

utbredning, att man torde böra uppfatta dem såsom hvad

Engler 1 kallar urgamla glacialväxter, från hvilkas af tillfälliga

orsaker beroende qvarvaro på en viss trakt någon bestämd

slutsats vid trängre florområdens begränsning icke kan dragas.

Bland de af Hooker 2 och Grisebach 3 såsom sådana upp-

gifna arterna finnas på Novaja Semlja och Wajgatsch tre arter:

Draba corymbosa, Festuca brevifolia och Dupontia Fischeri.

Till dessa komma, enligt hvad jag känner, följande åtta: Ta-

raxacum phymatocarpum, Androsace triflora, Glyceria vaginata,

Gl. vilfoidea, Gl. Vahliana, Gl. (?) Kjellmani, Gl. tenella och

Catabrosa concinna, alla, såsom mig synes, mycket väl diffe-

rentierade arter, ehuru några af dem först på senare tider när-

mare kända. Af dessa är nu endast den i det arktiska om-

rådet allmänt utbredda Dupontia Fischeri uppgifven både för

cisuralska Samojedlandet och arktiska Sibirien. Festuca brevi-

folia, Glyceria Vahliana och Gl. tenella äro hittills icke an-

märkta hvarken inom det ena eller det andra området, de öf-

riga 7 åter kända från arktiska Sibirien, men icke från ark-

tiska Ryssland.

En ledning vid urskiljandet och begränsningen af olika

trängre florområden inom det arktiska florgebitet skall helt

visst vinnas genom en fortsatt undersökning af de här under

bildning varande nyare utvecklingscentra. Att nya former

och arter uppstått och uppstå inom det arktiska gebitet och

att antydningar till nyare utvecklingscentra kunna urskiljas,

synes mig stäldt utom allt tvifvel. Ett den arktiska florans

slägte, stadt i nybildnig, är slägtet Salix, såsom Lundström
visat i sin förträffliga utredning och framställning af Novaja

Semljas Salix-vegetation. 4 Såsom ett annat sådant slägte

• Anf. st. sid. 145.

2 Anf. st. sid. 257—258.
3 Anf. st. I, sid. 530.

4 A. N. Lundström: Kritische Bemerkungen ixber die Weiden Nowaja

Semljas und ihren genetischen Zusammenhang. Acta regia? societatis scien-

tiarum Upsaliensis. Vol. extra ord. edit. Upsaliee 1877.
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torde man kunna anse slägtet Draba, kanske också, åtminstone

delvis, slägtet Carex. l Emellertid är detta ett ännu allt för

litet bearbetadt ämne, kännedomen om de i många fall svagt

differentierade formerna för ringa och s}'nonymiken allt för

invecklad, för att några bestämda slutsatser härutinnan skulle

kunna dragas. Anmärkningsvärdt är dock det resultat, till

hvilket Lundström 2 beträffande Salices kommit, att nämligen
Novaja Semljas Salix-vegetation till sin allmänna natur öfver-

ensstämmer med Tajmyrlandets, hvars alla hittills kända
Salix-former förekomma på Novaja Semlja, hvilket, då Salix-

vegetationen i arktiska Ryssland, för så vidt denna är känd,

icke visar en så stor öfverensstämmelse med Novaja Semljas,

torde kunna uppfattas såsom stärkande antagandet af en när-

mare slägtskap mellan Novaja Semljas och arktiska Sibiriens

än arktiska Europas fanerogamflora.

Af de från Novaja Semlja och Wajgatsch kända arterna

förekomma såsom alpina i Alperna — enligt den begränsning
Christ 3 ger åt detta begrepp och enligt den förteckning, han
lemnar öfver de alpina arterna i det af honom behandlade
området — 56 arter. Härtill komma 6 arter, alpina i andra
södra och mellersta Europas bergstrakter. I mellersta Europa
finnas dessutom 36 icke alpina arter. Af de icke från södra

och mellersta Europa kända arterna förekomma 41 i Skandi-

navien, en i Skotland, 16 i nordliga och arktiska Ryssland.

Följande 29 arter äro icke anträffade inom Europa: 4

Artemisia borealis,

Senecio resedsefolius,

Taraxacum phymatocarpum,
Pedicularis lanata,

Androsace triflora,

Potentilla sericea,

» fragiformis,

Saxifraga flagellaris,

Matthiola nudicaulis,

Sisymbrium pygmaeum,

1 Jfr. Engler anf. st. sid. 145.

2 Anf. st. sid. 42.

3 H. Christ: Ueber die Verbreitung der Pflanzen der alpinen Region

der europäis<?hen Alpenkette s. 3—4 (i Neue Denkschriften der allgemeinen

Schweizerischen Gesellsehaft fur die gesammten Naturwissensehaften Bd.

XXII). (Ziirich 1867.)

* Härvid frånser jag Beeren Eiland, Spetsbergen och det öfvergångsom-

råde, som sträcker sig utefter Jugor schar och Kara-bugten samt arktiska

Ural.
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Draba oblongata,

» altaica,

» arctica,,

» lactea,

» corymbosa,

Rumex arcticus,

Salix Brownei,

» tajmyren si s,

» ovalifolia,

Festuca brevifolia,

Glyceria Vahliana,

» tenella,

» vilfoidea,

> (?) KjellmaDi,

» vaginata,

Pleuropogon Sabinii,

Catabrosa concinna,

Hierochloa pauciflora,

Carex ursina.

Utom dessa icke europeiska arter saknas enligt förelig-

gande uppgifter 1
i arktiska Europa af de på Novaja Semlja

och Wajgatsch förekommande följande 24 arter:

Arnica alpina,

Antennaria carpathica,

Campanula uniflora,

Primula farinosa,

Androsace Chamaejasme,

Saxifraga aizoides,

Cardamine bellidifolia,

Arabis petrsea,

Schivereckia podolica,

Ranunculus sulphureus,

Arenaria ciliata,

Sagina nivalis,

Aira alpina,

Alopecurus alpinus,

Phleum praten se,

Calamagrostis strigosa,

Carex misandra,

» acuta,

1 Hos F. J. Euprecht: Flores Samojedorum cisuralensium i Symbola? ad

historiam et geographiam plantarum Rossicaruni (Petropoli 1846) och hos

A. G. Schrenk, anf. st.
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Carex rupestris,

Eriophorum callithrix,

» russeolum,

Luzula arctica,

» spicata,

Lloydia serotina.

De allmänna dragen af de på Novaja Semlja och Wajgatseh
förekommande arternas utbredning i norra och mellersta
Asien anger följande öfversigt: *

Alpina i Centralasiens bergstrakter äro 53 arter.

Asiatiska, ej alpina eller uteslutande arktiska 95 »

Uteslutande arktiska Asien tillhörande 29 »

I Asien saknas 8 arter, nämligen:
Saxifraga aizoides,

Schivereckia podolica,

Arenaria ciliata,

Salix reptans,

Festuca brevifolia,

Glyceria Yahliana,

» tenella,

Aira alpina.

Utom dessa äro af de på Novaja Semlja och Wajgatseh
anmärkta arterna följande hittills icke kända från arktiska

Sibirien:

Plantago maritima,

Pyrola minor,

Potentilla sericea,

Arabis alpina,

Draba repens,

Cerastium trig}*num,

Koenigia islandica,

Salix herbacea,

Elymus arenarius,

Alopecurus ruthenicus,

Phleum pratense,

Calamagrostis strigosa,

Luzula spicata.

Af hvad sålunda anförts framgår att ögruppen Novaja
Semlja och Wajgatseh har

1 Enligt uppgifter af Engler anf. st,, Hooker anf. .st. och i Ledebours
Flora rossica.
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156 arter gemensamma med Europa, deraf

132 » » :> dess arktiska del, och

177 » > » Asien, deraf

164 » » » dess arktiska del, samt
11 > , som saknas både i arktiska Ryssland och arktiska

Sibirien, nämligen:

Potentilla sericea,

Saxifraga aizoides,

Schivereckia podolica,

Arenaria ciliata,

Festuca brevifolia,

Glyceria Vahliana,

:> tenella,

Aira alpina,

Phleum pratense,

Calamagrostis strigosa,

Luzula spicata.

Vidare visar sig, att af de på Novaja Semlja och Waj-

gatsch förekommande arterna 42 arter väl finnas i arktiska

Sibirien öster om Ural, men ej i arktiska Ryssland, samt 10

arter, som äro kända från arktiska Ryssland, men icke från

arktiska Sibirien, hvilket förhållande alltså är ett bevis för

riktigheten af Ruprechts ofvan anförda påstående, att fanero-

gamflorans beståndsdelar icke äro desamma i de arktiska

trakterna öster och vester om Ural.

Dessa nu lemnade siffror tyda, så vidt jag kan finna, tem-

ligen bestämdt derpå, att fanerogamfloran på Novaja Semlja

och Wajgatsch närmare ansluter sig till det arktiska Sibiriens

än till det arktiska Europas, och att, om dessa trakter upp-

fattas såsom skilda trängre områden inom det arktiska flor-

gebitet, den ifrågavarande ögruppen måste i växtgeografiskt

hänseende föras till det förstnämnda af dem.

Tilläggas må, att Norra Amerika, deri inbegripna Aleu-

tiska öarne, men ej Grönland, äger ungefär lika stort antal

som Europa af de på Novaja Semlja och Wajgatsch förekom-

mande arterna, Följande arter äro, efter hvad jag vet, icke

kända från detta land:

Pyrethrum bipinnatum,

Taraxacum phymatocarpum,
Eritrichium villosum,

Androsace triflora,

Cortusa Matthioli,

Trientalis europrea,

Hedysarum obscurum,
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Potentilla maculata,

Pachypleurum alpinura,

A^iola biflora,

Schivereckia podolia,

Draba repens,

» arctica,

> lactea,

Stellaria crassifolia,

Cerastium trigynum,

Arenaria eiliata,

RirTnex arcticus (?),

Salix reptans,

» lanata,

» rotundifolia,

» tajmyrensis,

Arctopliila effusa,

Glyceria Vahliana,

» vilfoidea,

» tenella,

» vaginata,

» (?) Kjellmani,

Catabrosa concinna,
*

Aira alpina,

Alopecurus ruthenicus,

Luzula Wahlenbergii.

Af Spetsbergens och Beeren Eilands fanerogamer äro för

närvarande alla utom följande 17 arter kända från Novaja

Semlja och Wajgatsch:

Mertensia maritima,

Gentiana tenella,

Andromeda tetragona,

» hypnoides,

Rhododendron lapponicum,

Potentilla nivea,

Empetrum nigrum,

Alsine biflora,

Ranunculus glacialis,

Arenaria Rossii,

Poa abbreviata,

» csesia,

Colpodium Malmgreni,

Calamagrostis neglecta,

Carex lagopina,

» nardina,
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Tofieldia borealis. 1

Med Grönland, hvars fanerogamflora enligt den synner-

ligen förtjenstfulla öfversigt af densamma, som helt nyligen

J. Lange öfverlemnat åt offentligheten, innefattar 378 arter,

har ögruppen Novaja Semlja och Wajgatsch 123 arter gemen-

samma. På Grönland äro af dess arter icke anträffade 62,

nämligen

:

Pyrethrum bipinnatum,

Artemisia vulgaris,

Cineraria palustris,

» integrifolia,

» frigida,

Senecio resedeefolius,

Antennaria carpathica,

Petasites frigida,

Valeriana capitata,

Lagotis glauca,

Pedicularis Oederi,

Myosotis silvatica,

Eritrichium villosum,

Polemonium coeruleum,

Primula fariftosa,

Androsace septentrionalis,

» Chamaejasme,

» triflora,

Cortusa Matthioli,

Trientalis europsea,

Hedysarum obscurum,

Astragalus alpinus,

Phaca frigida,

Oxytropis campestris,

Chrysosplenium alternifolium,

Parnassia palustris,

Pachypleurum alpinum,

Viola biflora,

Matthiola nudicaulis,

Sehivereckia podolica,

Draba repens,

1 Den brist på öfverensstämmelse mellan dessa uppgifter och denafTh.

M. Fries lemnade framställningen i Plantce vasculares insularum Spetsbergen-

suim haetenus lectce (Upsalipe 1871) har sin grund deri, att dels tre arter,

Pedicularis lanata, Gentiana tenella och Tofieldia borealis, tillkommit sedan

denna förteckning utgafs, dels att jag, stödjande mig på iakttagelser under

Yega-expeditionen, anser Dupontia psilosantha icke till arten skild från Du-

pontia Fischeri.
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Draba oblongata,

» altaica,

» lactea,

Ranunculus Pallasii,

Caltha palustris,

Stellaria crassifolia,

Polygonuin Bistorta,

Rumex arcticus,

Salix polaris,

» rotundifolia,

» arctica,

» Brownei (?),

» reptans,

» tajmyrensis,

Glyceria tenella,

» (?) Kjellmani,

Pleuropogon Sabinii,

Catabrosa concinna,

Aira ceespitosa,

Alopecurus pratensis,

» ruthenicus,

Phleum pratense,

Hierochloa pauciflora,

Calamagrostis strigosa,

Carex acuta,

» dioica,

Eriophorum callithrix,

» russeolum,

Luzula Wahlenbergii,

Allium sibiricum,

Lloydia serotina.

Om det också synes stäldt utom allt tvifvel, att floran på
Novaja Semlja och Wajgatsch närmast ansluter sig till det

arktiska Sibiriens, så bör dock tagas i betraktande, att det

arktiska Sibirien äger ett betydligt antal blomväxter, hvilka

icke, efter hvad man känner, förekomma på Novaja Semlja

och Wajgatsch, ehuru de i Sibirien gå längre mot norr än

Novaja Semlja sträcker sig, och ehuru man bör kunna antaga,

att på Wajgatsch och Novaja Semlja vilkoren för deras tref-

nad äro åtminstone lika väl tillstädes som på den sibiriska

tundran. Dicksons hamn i arktiska Sibirien ligger ungefär

på samma latitud som trakten omkring Matotschkin schar.

På sistnämnda ställe äro, såsom af den förut gifna tabellen

framgår, 96 arter funna. Vid Dicksons hamn hafva hittills
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11 arter anträffats. x Bland dessa äro 52 gemensamma för

båda ställena. Af de öfriga vid Dicksons hamn förekommande

saknas på Novaja Semlja mellan 73:dje och 74:de breddgraden:

Saussurea alpina,

Cineraria frigida,

Lagotis glauca,

Pedicularis Oederi,

. Sieversia glacialis,

Saxifraga bronchialis,

& punctata,

Cardamine pratensis,

Cochlearia arctica,

Draba oblongata,

» altaica,

» corymbosa,

Rahunculus affinis,

» lapponicus,

Sagina nivalis,

Alsine macrocarpa,

> are ti ra,

Polygonum Bistorta,

Rumex aretieus,

Salix reticulata,

Glyceria (?) Kjellmani,

Catabrosa concinna,

Koeleria hirsuta,

Carex aquatilis,

Lloydia serotina,

sålunda 25, eller om man betraktar den såsom Cochlearia

arctica betecknade arten såsom en form af C. fenestrata, 24

arter, af hvilka följande 7 lätt igenkänliga arter icke blifvit

funna hvarken på Novaja Semlja eller Wajgatsch:

Saussurea alpina,

Sieversia glacialis,

Saxifraga bronchialis,

» punctata,

Alsine macrocarpa,

» arctica,

Koeleria hirsuta.

Ännu nordligare än Dicksons hamn ligger i arktiska Sibi-

rien Preobrascheni-ön (Lat. n. 74° 45'). Af de från denna kända

63 arterna blomväxter saknas på Novaja Semlja och Wajgatsch

sju, nämligen

:

1 Jfr F. R. Kjellman: Om fanerogamfloran på Sibiriens nordkust.
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Saussurea alpina,

Sieversia glacialis,

Saxifraga bronchialis,

» punctata,

» serpyllifolia,

Alsine macrocarpa,

Arctophila fulva.

I Tajmyrlandet vid och norr om den breddgrad, på hvil-

ken Matotschkin schar är beläget, finna vi sådana arter som
Pedicularis amoena och P. capitata, Delphinium cheilanthum,

Claytonia arctica och andra, som icke anträffats och antagli-

gen icke äro att finna på Novaja Semlja och Wajgatsch.

Dessa nu angifna förhållanden synas mig få sin förklaring

genom de ifrågavarande landsträckornas olika geologiska ut-

vecklingshistoria. Att en betydlig del af det nuvarande ark-

tiska Sibirien åtminstone i vester är, geologiskt taladt, en ung
bildning och ännu långt efter det Novaja Semlja var höjdt

och ungefärligen hade sin nuvarande begränsning var täckt

af haf, synes den geologiska forskningen hafva visat. Öster

om Ural har en djup bugt gått in i sydlig riktning, hvars

längst mot nordvest framskjutande strandudde Novaja Semlja

bildade. Utefter denna fjords strand, således från söder och de

centralsibiriska bergen, var en växtvandring mot norden lätt,

på samma gång i dessa trakter en utveckling af vegetationen

i arktisk riktning borde råda, om, såsom åtskilliga sakförhål-

landen synas ange, ännu under den europeiska glacialperioden

det dåvarande Sibiriska Ishafvets temperaturförhållanden voro

desamma som nu för tiden och det dåvarande Sibiriens klimat

ungefär detsamma som det nutida. l Det nya land, som öster

om Ural genom deltabildning och landhöjning så småningom
uppkom, erhöll väl det sin växtlighet hufvudsakligen söder-

ifrån, hvaraf följden blef den betydliga öfverensstämmelse,

som visar sig i fanerogamvegetationen på Novaja Semlja och

Wajgatsch å ena sidan, men det torde dock kunna antagas

såsom temligen visst, att äfven ett antal slägten och arter,

sådana som Claytonia, Sieversia, Alsine macrocarpa, Delphi-

nium cheilanthum och andra, hvilka hafva sitt upphof eller

sina närmaste förvandta uti Ostasien eller Nordvestamerika,

begagnat sig af den väg, som småningom öfver det nya lan-

det öppnade sig, för att framtränga mot vester, och att detta

är orsaken dertill, att på de hårda sibiriska tundrorna högt

1 Jfr A. E. Nordenskiöld: anf. st. sid. 69 och följ. och A. Engler: anf. st.

sid. 140 och följ. jämte kartan.



350 KJELLMAN, FANER OG AMFLO It AN PÄ NOVA JA SEMLJA ETC.

mot norden förekomma en del växtarter, som saknas på No-

vaja Semlja, Wajgatsch och i arktiska Europa.

Finnes nu denna olikhet mellan arktiska Sibirien och No-

vaja Semlja—Wajgatsch i afseende på den fanerogama vegeta-

tionens utvecklingshistoria, och är förekomsten längst mot norr

i arktiska Sibirien af sådana arter som Sieversia glacialis, Saxi-

fraga punctata, S. serpyllifolia, Alsine macrocarpa, Alsine arc-

tica och andra, hvilka saknas på Novaja Semlja och Wajgatsch,

ett nutida uttryck för denna olikhet, så synes det mig, som
skulle man häraf vara berättigad att trots den stora öfverens-

stämmelse, som råder i florans sammansättning, betrakta No-

vaja Semlja—Wajgatsch och arktiska Sibirien såsom skilda af-

delningar af det arktiska florområdet.

Det arktiska Europa och Asien torde alltså kunna anses

bestå af fyra, trängre, i floristiskt hänseende skilj bara områ-

den, nämligen ett europeislt r hvars gräns i öster bildas af Ural

och en linie, som man tänker sig dragen från denna bergs-

kedjas nordspets till Jugor schar, ett omfattande Novaja Semlja

och Wajgatsch, till hvilket väl ögrupperna Franz Josephs land,

Kung Carls land, Spetsbergen och Beeren Eiland närmast an-

sluta sig, ett vestsibiriskt, med sträckning från Kariska hafvet

åt öster öfver Tajmyrlandet och, såsom jag på annat ställe 1

påpekat och hvartill jag i en följande uppsats skall vidare

återkomma, ett ostsibirisM, omfattande trakten mellan Berings

sund och Kolyma eller Lena.

Södra Novaja Semlja och Wajgatsch äro för närvarande

utan något året om qvarliggande snö- och ishölje, men hafva

en gång varit täckta af ett sådant. - Emellertid finnes det,

så vidt jag känner, inga skäl att antaga, att någonsin dessa

trakter varit så fullständigt is- och snötäckta, att en vegetation

icke kunnat qvarhålla sig. De hafva väl liknat det nutida

Spetsbergen eller det nutida Grönland, hvarest icke blott

strandbältet, utan äfven — såsom på Grönland — enskilda ur

ismassan uppstående bergtoppar äro klädda af ett om också

mycket genombrutet växttäcke. 3 Förekomsten på Novaja

Semlja af Pleuropogon Sabinii och andra arktiskt endemiska

former talar för ett sådant antagande. K. v. Baers åsigt, att

vegetationen på Novaja Semlja och Wajgatsch vore af nutida

ursprung och alltjämt behöfde för sitt bestånd rekryteras ge-

nom invandringar, torde icke vidare kunna erhålla några an-

1 F. R, Kjellman: Om Fanerogamfloran på Sibiriens nordkust.
2 Jfr A. E. Nordenskiöld: anf. st. sid. 21.

3 Jfr A. Kornerup : Om Grönlands Natur i forskjellige Egne af Landet.

Aftryck ur Geographisk Tidskrift. (Kjöbenhavn 1880.)
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hängare. Hvad af Klinggräff anförts emot densamma är re-

dan nog för att visa dess ohållbarhet. l Om sålunda fanerogam-

vegetationen på Novaja Semlja till sin hufvudmassa och flesta

beståndsdelar kan anses vara en gammal glacialvegetation, så

hindrar detta icke att en eller annan art antages hafva in-

vandrat under nyare tid. En jämförelsevis beqväm väg för

en sådan invandring är den söder ifrån öfver det smala Jugor
sundet till Wajgatsch. Om, såsom osäkert är, Schivereckia

podolica verkligen finnes på Novaja Semlja, har väl denna
art kommit på denna väg från Ural. Att äfven öfver hafvet

en invandring under senare tid försiggått öster ifrån, synes

mig, såsom jag på annat ställe 2 framhållit, förekomsten af

Lagotis glauca vid Uddebay visa. Måhända ankomma äfven

växter vester ifrån öfver hafvet till den ifrågavarande ögrup-

pen. Att golfströmmen stryker fram utefter Novaja Semljas

vestkust framgår af de främmande, från Ryssland, Norge, Is-

land och Vestindien stammande föremål, hvilka finnas upp-

kastade på vestkusten af Novaja Semlja. 3 Jag vågar af er-

farenhet intyga, att med dylika, framförallt drifvedsstycken, en

frötransport sker i de arktiska trakterna, 4 men i hvilken grad

känner jag icke. Icke på Novaja Semlja, men i andra arktiska

trakter har jag i sprickorna på drifvedsstycken funnit frön och

frukter af åtskilliga växtarter, hvilka af det yttre att döma
se välbehållna ut. Jag har ännu ej hunnit göra några od-

lingsförsök med dem, men att frön, som en längre tid drifvits

fram af hafsströmmar, kunna bibehålla sin groningskraft, det

visa på ett obestridligt sätt de groddplantor af Entada giga-

lobium och en art Mucuna, hvilka för närvarande finnas i

Upsala botaniska trädgård, uppdragna ur frön samlade för-

flutna sommar af kand. K. Lindman vid Norges vestkust.

Hvilken betydelse isstycken äga i afseende på öfverförandet

af frön och frukter till de arktiska länderna känner jag icke,

men vill anmärka, att i det diatomaceer innehållande slam,

som jag vid upprepade tillfällen insamlat från hålor på is-

stycken, drifvande i Ishafvet, några dylika växtdelar icke

iakttagits. 5 Huruvida någon eller några af de nu på Novaja
Semlja förekommande växtarterna med undantag af den nämnda
Lagotis glauca verkligen inkommit på dessa vägar öfver haf-

1 Jfr C. J. von Klinggräff: anf. st. sidd. 39 och följ.

2 F. E. Kjellman: i A. E. Nordenskiölds Redogörelse för en expedition

till mynningen af Jenissej och Sibirien, sid. 51— 52.

3 Jfr A. E. Nordenskiöld: anf. st. sid. 19.

4 Jfr C. J. von Klinggräff: anf. st. sid. 40.

5 Jfr Grisebach: anf. st, sid. 62; Engler: anf. st. sid. 144; Klinggräff:

anf. st. sid. 40.
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vet kan, så vidt jag inser, med föreliggande observationsma-

terial icke afgöras. För de allra flesta är antagandet af en

sådan invandring icke nödvändigt eller icke ens berättigadt.

De hafva väl, för så vidt de invandrat, anländt söder, sydvest

och framförallt sydost ifrån öfver land och öfver de båda sun-

den Jugor schar och Kariska porten. De, på hvilka antagan-

det af en invandring öfver hafvet skulle kunna tillämpas,

vore de få arter, hvilka ofvan anförts såsom icke kända hvar-

ken från arktiska Europa eller arktiska Sibirien och de hvilka,

såsom Campanula uniflora, saknas i arktiska Europa och i

arktiska Asien endast finnas längst bort i öster. Att en af

dessa, Schivereckia podolica, måste på grund af sin utbred-

ning förmodas hafva inkommit söder ifrån är förut sagdt,

Phleum pratense, år 1879 anträffad vid Karmakul bay — det

enda ställe inom arktiska florområdet, derifrån den hittills är

känd — hvarest under senare åren en rysk observations- och

undsättningsstation inrättats, torde kunna anses hafva blifvit

hit införd vid denna stations anläggning. Af de öfriga äro

trenne, Festuca brevifolia, Glyceria Vahliana och Gl. tenella

arktiskt endemiska, om hvilkas ursprung sålunda man är lem-

nad i ovisshet. Osäkert synes mig det förhållande vara, i

hvilket den för Novaja Semlja af Trautvetter uppgifna Cala-

magrostis strigosa står till de i andra arktiska trakter anmärkta

svårbestämbara arterna af detta slägte, såsom Calamagrostis

lapponica, känd bland andra ställen från den öster om Kariska

hafvet framskjutande halfön Jalmal, och den från arktiska Ryss-

land, Spetsbergen, Beeren Eiland och Grönland kända C. neg-

lecta. Af de återstående skulle man visserligen kunna antaga,

att Saxifraga aizoides, Arenaria ciliata och Aira alpina jämte

Campanula uniflora inkommit till Novaja Semlja öfver hafvet

från Skandinavien, men då de liksom också Potentilia sericea

— om den, såsom antagligt synes vara, är identisk med den

Potentilia pulchella benämnda växten — alla förekomma på

Spetsbergen och Grönland, så torde det vara sannolikare, att

dessas förekomst på Novaja .Semlja förskrifver sig från de mera

aflägsna tider, då föreningsbryggor existerade mellan dessa

länder. l

i Först då denna uppsats skulle läggas under pressen erhöll jag känne-

dom om A H. Märkbarns arbete: A Polar Reconnaisance being tbe Voyage

of the Isbjörn to Novaja Zemlja 1879 (London 1881) och har derför ej kun-

nat begagna mig af de uppgifter om Novaja Semljas fanerogamflora, som

deri innehållas. Jag hänvisar derför blott till dessa.
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I tschuktschernas föda ingå ämnen från växtriket såsom
en väsentlig beståndsdel. Visserligen är det sant, att kött

af ren, säl, hvalross och björn, blod, späck, fisk och andra
animaliska ämnen företrädesvis tjena denna folkstam till nä-

ring, men det kan icke bestridas och får ej förbises, att hela

tschuktschbefolkningen, såväl den nomadiserande delen eller

ren-tschuktscherna som den i sjelfva kustbandet bofastajagan-
de delen eller kust-tschuktscherna, har behof af och smak för

vegetabiliska ämnen. Så länge tillgång till sådana finnes, ut-

göra de en regelbunden beståndsdel i åtminstone deras hufvud-
mål, de äta dem med begärlighet, vissa slag till och med med
passion, och så vigtiga anse de dem vara, att de år efter år

samla förråd deraf för den långa, bistra vintern.

Af den mat, som vi hade med oss på Vega och förtärde

under vintern, var det ingalunda köttvarorna som voro de

mest begärliga för och omtyckta af tschuktscherna. De tvärt-

om ansågo dem dåliga och försmådde dem i allmänhet, ja till

och ined ofta under den tid, då deras egna förråd voro ut-

tömda och de ledo brist på föda, Mer än en gång hörde jag

de tschuktscher, som voro våra dagliga gäster, då de bjödos

på preserveradt kött eller salt fläsk och kött, afvisa detta med
uttrycket »ouinga mätschinko>, hvilket får öfversättas: det

der är allt för dåligt för mig att äta, eller det är uselt. Der-

emot satte de värde på och åto gerna den mat, i hvilken vege-

tabilier ingingo, såsom ärtsoppa, köttsoppa, gryngröt och

framförallt bröd, hvilket de betraktade såsom en stor läcker-

het. För en bit sådant bortbytte de icke blott många för dem
dyrbara redskap och husgerådssaker, utan äfven fisk till tio-

dubbelt större näringsvärde och mängd. Den som såsom vi

sett, med hvilken djurisk glupskhet tschuktschen ur köttsop-

pan, som bjöds honom, sökte komma åt de grönsaker som
funnos i denna, den skall icke våga säga, att dessa menniskor

icke göra anspråk på eller hafva behof af vegetabilier.

Ett sådant påstående har dock blifvit fäldt och ingått så-

som en trosartikel i litteraturen. Så yttrar den bekante och

med rätta berömde resenären Wrangel i berättelsen om sina
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arbeten, och öden: »Tschuktschen gör inga anspråk på växt-

verlden; hans skog, åker och trädgård är Ishafvet med dess

säl och hvalross, som tillfredsställa alla hans behof» ; och

på ett annat ställe : »Tschuktschernas föda är alltid uteslutande

animalisk; kokt renkött med sälspäck eller trän utgör den

vanliga maten. > Att Wrangel på dessa ställen verkligen talar

om tschuktschfolket och icke om det från detta väl skilda

onkilonfolket, hvilket före tschuktscherna bebodde Tschuktsch-

landet och ofta i reselitteraturen sammanblandas med dessa,

framgår tydligen deraf, att han nämner onkilon såsom en

från tschuktscherna. skild folkstam, troget beskrifver lemnin-

garna af deras bostäder, sådana de ännu finnas spridda här

och der i Tschuktsch-landet, och lemnar en i öfriga afseenden

träffande skildring af tschuktschernas lefnadsvanor. Sin

bekantskap med tschuktscherna erhöll Wrangel hufvudsak-

ligen vid platser, som äfven vi under vår resa besökte.

Längsta tiden uppehöll han sig bland invånarne på den

lilla Koljutschin-ön, hvilka under vintern voro våra nära gran-

nar och ofta besökte oss ombord, vid hvilka tillfällen de ej

sällan förde med sig stora massor af vegetabilier, som de

bortbytte till de längre öster ut boende infödingarne. Det låter

väl ej gerna antaga sig, att den nuvarande generationen af

kust-tschuktscher skulle så afvikit från fädrens lefnadsvanor,

att de slagit in på vegetarianismens väg. Tvifvelsutan hafva

de bibehållit sina fäders matordning och tschuktscherna alltså

på Wrangels tid för födoämnens erhållande stält lika stora

anspråk på växtverlden, som de nu lefvande tschuktscherna,

de förras barn och barnbarn. Att Wrangel icke kommit till

insigt om tschuktschernas användning af växter till föda beror

antagligen derpå, att han dels var obekant med deras språk,

dels allt för kort tid vistades bland dem, för att fullständigt

lära känna deras lefnadssätt.

Hvad som i fråga om tschuktschernas vegetabiliska födo-

ämnen synes mig isynnerhet anmärkningsvärdt är den insam-

ling af förråd för vintern af dylika, som äger rum. Dessa

förråd äro långt ifrån obetydliga, och deras hopbringande for-

drar helt visst en för ett polarfolk utomordentlig grad af ihär-

dighet och omtanke. Jag tror icke, att jag öfverdrifver, om
jag säger, att invånarne i Pitlekaj och de kringliggande

tschuktschbyarna vid vinterns inbrott 1878 hade samlingar

af vegetabilier, »som voro fullt proportionerliga mot deras för-

råd af kött och späck. Hos en .ren-tschuktsch, som jag be-

sökte under mars månad, såg jag ännu i behåll rätt ansen-
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liga massor af under föregående sommar och höst insamlade

grönsaker. Det skulle kunna invändas, att tschuktschen vid

vinterns inbrott icke försett sig med så mycket kött och späck,

som han behöfver för den långa vintern, utan beräknar att

åtminstone någon gång under vintertiden kunna anskaffa hvad

som erfordras för den närmaste framtiden, och att sålunda

mängden af inhöstade vegetabilier icke får bedömas efter

mängden af det under hösten förvarade köttet och späcket.

Men det bör härvid märkas, att äfven en förökning och ersätt-

ning af växtförrådet kan försiggå under vintertiden åtmin-

stone på vissa ställen af kusten. Ty det är icke blott lan-

det, som förser tschuktschen med vegetabilier. Afven hafvet

lemnar honom sådana i de stora algarter, som finnas vid

kusten. Att en insamling af sådana växter försiggick under

vintern hade vi många tillfällen att erfara. De vegetabilier,

som Koljutschin-boarne förde med sig och bortbytte till sina

öster ut boende stamförvandter, utgjorde just dylika under vin-

tern insamlade alger, hvilka förekommo i stor myckenhet vid

stränderna af deras hemort, men saknades längre mot öster.

Genom det regelbundna förtärandet af ämnen från växt-

riket i större mängd och framförallt genom insamling af stora

vinterförråd af flere olika växtarter skiljer sig tschuktschen i

så väsentlig grad från andra polarfolk, att man skulle kunna

känna sig frestad att häri se ett bevis för, att tschuktsch-

folket icke under någon längre tid bebott de dystra, kalla,

torftiga nejderna vid Ishafvets strand, utan temligen sent

trängts hit från sydligare, lyckligare lottade trakter. Af polar-

folken torde invånarne i den arktiska amerikanska arkipe-

lagen vara de, som äro närmast likstälda med tschuktscherna

i afseende på de naturförhållanden, under hvilka de lefva.

Parry, som i berättelsen om sin andra resa lemnat en skil-

dring af infödingarne på Melville-ön och de kringliggande

öarna, hvilken är ett mästerstycke i sitt slag och utgör en

prydnad för hans reseverk, uppger, att dessa visserligen stun-

dom äta åtskilliga vegetabilier, såsom syra, pilblad, odon och

roten af en art Potentilla, men anger tillika uttryckligen, att

dessa växtämnen icke kunna sägas utgöra någon del af deras

regelbundna kost (>but these can not be said to form a part

of their regular diet»). Vinterförråd af växter omtalar han

icke. Om de eskimåer, med hvilka J. Ross under sin andra

resa var i beröring, anför han, att de skatta innehållet i renens

mage såsom en stor läckerhet, men han anser det »scarcely

possible for them to collect any eatable vegetables by their
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own exertions». Beechey nämner på åtskilliga ställen i sin

reseskildring de vinterförråd, hvilka eskimåerna på Nord-

amerikas nordvestkust samla, men talar härvid endast om
animaliska ämnen. De anrättningar, på hvilka han stundom

bjöds af dessa vildar, innehöllo bär och syra. J. Simpson

lemnar i sin på två års iakttagelser grundade framställning

af samma eskimåer ingen antydan om, att de samla några

vinterförråd af vegetabilier. Han omtalar blott, att de äta bär

och några få ätliga rötter. Och dock hafva dessa vesteskimåer

en långt större och lättare tillgång till njutbara växter och

växtdelar än tschuktscherna. Så är också fallet med åtmin-

stone största delen af de grönländska eskimåerna, om hvilka

Rink i sitt utförliga och lärorika arbete om Grönland anger,

att det af vegetabiliska ämnen endast är kråkbär, som de för-

tära i betydlig mängd, tilläggande att de äta dem till största

delen samma dag de plockas. De sibiriska naturfolken kallar

Middendorff »Verächter der Pflanzenkost und eifrig im Erfiillen

des Spruches: sorget nicht fiir den morgenden Tag.»

Det är till den vilda naturen, som tschuktschen är hänvi-

sad för att få sina behof af och begär efter vegetabiliska födo-

ämnen uppfylda. Med någon odling af sydligare, matnyttiga

växter befattar han sig icke, och klimatets stränghet, vegeta-

tionsperiodens korthet och bristen på tjenligjord skulle också

lägga oöfverstigliga hinder häremot. Icke ens inhemska växter,

odlar han eller har han frivilligt och medvetet odlat, en om-
ständighet, hvartill väl brist på omtanke och erfarenhet är

orsaken, men som också skulle kunna sättas i samband med
det kringflackande och kringflyttande lif, hvilket icke blott

nomad-tschuktscherna utan äfven kust-tschuktscherna för att

vinna sin utkomst måste föra. Mot sin vilja och omedvetet
synes dock tschuktschen hafva blifvit växtodlare. Omkring
tschuktschtälten finner man nämligen nästan öfverallt en del

växtarter uppträda i täta, slutna massor, af hvilka en del rent

af saknas i trakten rundt omkring, andra visserligen före-

komma i omgifningarna, men endast fåtaligt och i spridda in-

divider. Det lider intet tvifvel, att en del af dessa kommit
hit utan tschuktschernas åtgörande och här i den gårdsmylla,

som under tidernas lopp samlat sig omkring boningsplatserna,

funnit en för sig gynsam jordmån, qvarhållit sig och förökat

sig starkt. Men andra åter hafva helt visst för sin närvaro

tschuktscherna att tacka, hvilka samlat dem fjerran ifrån och

såsom afskräde utkastat vissa delar af dem, som sedermera
rotfäst och förökat sig. Särdeles anmärkningsvärd i detta af-
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seende s}rnes mig en art korgblomstrig växt — en Cineraria —
vara. Den förekom i stor mängd och mycket yppigt utvecklad

omkring tälten vid Pitlekaj, Jinretlen, Rirajtinop och Irgun-

nuk. Den ätes af tschuktscherna. Oaktadt jag ströfvade gan-

ska mycket och vidsträckt omkring vid vårt vinterqvarter, såg

jag den dock ingenstädes mer än här omkring tälten, der den
årligen gaf sin tribut till tschuktschernas underhåll.

Då man först granskar de växter och ämnen från växt-

riket, hvilka tschuktschen använder till föda, skulle man känna
sig böjd att antaga, att han tar till godo med allt, livad han kom-

mer öfver, så brokig är blandningen och så egendomliga äro,

enligt vårt sätt att se, åtskilliga af dessa näringsämnen. En
blick på den förteckning öfver tschuktschernas hushållsväxter,

som meddelas i det följande, upplyser utförligare härom. En
närmare undersökning visar dock, att detta icke är fallet, utan

att ett visst urval röjer sig i blandningen. Efter hvilka grun-

der detta sker är svårt att afgöra. Närmast skulle man kunna
föreställa sig, att det är den massvisa förekomsten af en växt-

art, som gör den till en af tschuktschen eftersökt matväxt,

och tvifvelsutan bestämmes hans val i många fall till en viss

grad häraf, men långt ifrån alltid. En af tschuktschernas

förnämsta matväxter är en pilart, Salix boganidensis Trautv.,

hvilken åtminstone i närheten af vårt vinterqvarter, der den

var vanlig, lemnade hufvudmassan af de vegetabiliska ämnen,

som insamlades för vintern. Andra växter, som voro lika

allmänna som den, och af hvilka utan större ansträngning en

lika stor mängd såsom det kan synas likartade näringsämnen

skulle kunnat samlas, försmåddes fullständigt, t, ex. andra

pilarter, clvergbj orken, fjällsippan, ja t. o. m. skörbjuggsörten

eller Cochlearian, hvilken på kullarne vid Pitlekaj förekom

i stor myckenhet och ju brukar anbefallas såsom synnerligen

helsosam åt och af resenärer i de arktiska trakterna, ehuru

den helt visst sällan användts eller användes. Deremot upp-

söker å andra sidan tschuktschen med en ifver och ihärdig-

het, som starkt bryter mot hans lojhet och slapphet i öfrigt,

vissa andra växtarter, hvilka lemna föga näringsämne, före-

komma jämförelsevis mycket sparsamt och på den tid, då de

böra samlas, äro svåra att upptäcka, Så t. ex. vår välbekanta

Polygonum viviparum L. Den bör enligt tschuktschernas åsigt

tagas vid och strax efter snösmältningen, innan ännu bladen

börjat utveckla sig. Det är jordstammen som har använd-

ning, men att vid denna tid få reda på den är sannerligen ett

svårt arbete, som dock tschuktscherna, äfven de fullvuxna,
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underkasta sig och utföra med förvånansvärdt godt resultat.

Arten hör till de mera sällsynta på Tschuktsch-landets nord-

kust och uppträder alltid spridd. Man får väl antaga, att

tschuktschen vid valet af sina näringsväxter låter leda sig af

vissa växters, genom erfarenhet funna, större näringsvärde och

en för dem egendomlig, för hans gom behaglig smak, 1 om ock

en arts allmännare förekomst icke är utan allt inflytande.

Af de kända och använda matväxterna värderas somliga

högre än andra och ätas företrädesvis, då de kunna öfver-

kommas. Såsom ofvan nämndes var Salix boganidensis vid

Pitlekaj och trakten närmast deromkring den allmännast nytt-

jade växten. Den skattades dock ej så högt som t. ex. Rho-

diola rosea L., som här var mycket sällsynt. Denna skulle dock

förekomma i stor mängd vid byn Pidlin och här spela sam-

ma rol som anförda pilart vid Pitlekaj, h vilken senare visser-

ligen var lika allmän vid Pidlin som Pitlekaj, men betrakta-

des såsom sämre. Ren-tschuktscherna ägde andra närings-

växter än kust-tschuktscherna, detta säkerligen icke derför^

att de, som af de senare användes, saknades eller förekommo
i ringa mängd der ren-tschuktscherna uppehöllo sig, utan eme-

dan dessa hade tillgång till växter, som voro ansedda för

bättre, och som icke förekommo vid kusten eller här voro allt

för sällsynta för att få någon vidsträcktare användning. En
del arter stå i vissa delar af Tschuktsch-landet i mycket högt

rop och ställas här lika högt öfver andra brukliga vegetabilier,

som t. ex. hos oss sparris och kronärtskockor. Särskildt vill

jag härvid erinra om en ärtväxt — Hedysarum obscurum L. —

.

Den finnes icke i sjelfva kustbältet, men uppträder i rätt stor

mängd på vissa ställen i det inre af landet, der ren-tschuk-

tscherna draga fram. Under våren erhöll jag från en bekant

ren-tschuktsch en stor sändning af denna växt. Då jag skulle

1 Egendomligt är att se, huru i detta fall erfarenhet och smak ledt olika

polarfolk åt samma håll, så att vidt skilda stammar kommit att använda
samma eller mycket nära heslägtade växtformer och växtämnen. Såsom
exempel härpå må följande anföras. Pilblad ätas af tschuktscherna och

af eskimåerna i arktiska Amerika, Rhodiola rosea af tschuktscher och Grön-

lands eskimåer. De sistnämnda använda de blombärande årsskotten af Pe-

dicularis hirsuta, tschuktschen samma delar af Pedicularis sudetica. Både
samojeder och tschuktscher äta Cineraria palustris och rötter af Oxytropis-

arter. Grönlands eskimåer och lapparne betrakta Angelica Archangelica

såsom en delikatess. Innehållet i renmagen anses läckert af tschuktscher

och eskimåer, såväl grönländska som amerikanska. Grönländare och

tschuktscher äta större hafsalger. Oxyria digyna nyttjas af eskimåer och

tschuktscher. Skörbjuggsörten försmås af grönländarne, eskimåerna i ark-

tiska Amerika och tschuktscherna.
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undersöka den och uttaga livad jag ville förvara, höll jag mig

på fartygets däck, der jag snart omgafs af en stor skara kust-

tschuktscher, hvilka bestormade mig med böner att erhålla af

denna läckerhet och tröttade mina öron med sina oupphörliga

försäkringar, att denna växt var någonting alldeles utsökt.

Vanligtvis gjorde de icke några försök att tillegna sig något

som tillhörde oss, men i detta fall blef frestelsen dem för stark.

Gammal och ung, män och qvinnor begagnade alla tillfällen att

snatta åt sig så m}'cket som möjligt af denna deras delikatess.

Förteckningen på de för mig kända växter, hvilka af

tschuktscherna användas till föda, upptager 23 arter. Detta

är säkerligen allt för litet och gäller hufvudsakligen endast

för den trakt, der vi uppehöllo oss under vintern. Såsom
redan påpekats, äro de vegetabiliska födoämnena olika i olika

delar af Tschuktsch-landet, och det är derför att vänta, att

en närmare undersökning på flere olika trakter, särskildt inom
ren-tschuktschernas område, skall öka listan betydligt, Med
undantag af en, som tillhör algernas provins, äro alla blom-

växter och dikotyledona sådana. Härvid förbiser jag ett all-

mänt värderadt födoämne, nämligen innehållet i renens mage,

i hvilket både blom och blomlösa ingå såsom beståndsdel.

De mest vid och omkring Pitlekaj använda arterna och de

som lemna hufvudmassan af de här boende tschuktschernas

vegetabiliska föda äro följande:

Cineraria palustris L.,

f. congesta Ho ok.,

Petasites frigida (L.) Fr.,

Pedicularis sudetica Willd.,

;> lanata Willd.,

Khodiola rosea L.,

Claytonia acutifolia Willd.,

Halianthus peploides (L.) Fr.,

Polygonum polymorphum L.,

f. frigida Cham.,
Salix boganidensis Trau.tv.

Af denna förteckning synes, att det icke är växter med
saftiga frukter, som äro tschuktschernas vanliga matväxter.

Bär och ett par andra saftiga frukter finnas visserligen i nord-

östra delen af Tschuktsch-landet, men de äro här allt för få-

taliga för att vara af någon större betydelse. Emellertid hafva

tschuktscherna uppmärksammat dem, äga i sitt språk sär-

skilda namn för de olika slag som finnas och äta dem då

de kunna komma öfver dem. Det vanligaste bäret är äfven
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här kråkbäret, hvilket, såsom ofvan anfördes, är det hufvud-

sakliga vegetabiliska ämne, som Grönlands-eskimåerna hålla

sig till och hvaraf enligt Rinks beräkning öfver tusen tunnor

årligen samlas och förtäras i Grönland. Jag såg aldrig någon

tschuktsch samla eller äta denna frukt, ehuru de uppgåfvo

för mig, att de ansågo den ätbar och stundom åto den. Lin-

gon och hjortron äro två andra saftiga frukter, som före-

komma i tschuktschernas land. Båda två äro sällsynta, men
att åtminstone de senare äro omtyckta af tschuktscherna, derpå

äger jag bevis. För att få reda på, huruvida hjortronväxten

verkligen der bar frukt och om denna frukt var känd af

tschuktscherna, gaf jag en af våra närmaste bekanta bland

dem, en liten flicka, en gång ett tefat s. k. multegröt — kokta

hjortron. Hon såg i början temligen tvekande på anrättnin-

garna och rådgjorde med sina omkringstående landsmän, om
livad det möjligen kunde vara och om det verkligen var något

ätbart. Slutligen tog hon mod till sig, smakade på det och

tillkännagaf för de sina, att det var något hon väl kände till.

Portionen var nu snart förtärd af henne och hennes lands-

män. Hon uppgaf dess tschuktschiska namn vara Rytiti och

lofvade skaffa mig den växt, som frambragte denna frukt,

hvilket löfte hon också sedermera infriade. Lingonväxten fin-

nes visserligen i rätt stor mängd vid kusten, men frukt bar-

den enligt* min erfarenhet mycket sparsamt.

Torra frukter och frön hafva icke någon användning för

tschuktschen. Han håller sig till och nödgas nöja sig med
rötter, stammar, blad och blommor af de växter, som finnas

i hans land. Af några arter, t. ex. Pedicularis sudetica och

Polygonum polymorphum, användas såväl de öfvervintrande

delarne: rötter och jordstammar som de blad- och blombärande

årsskotten, af andra, och dessa äro till antalet de flesta, endast

rot och jordstam, och af åter andra endast de blad- eller blad-

och blombärande under året utvecklade delarne. Hufvud-

massan i tschuktschens vegetabiliska föda utgöres af dylika

årsskott, och med undantag af 2—3 slags rötter är det af så-

dana, som hans vinterförråd af växtämnen bestå. De rötter,

som förvaras öfver vintern, hållas friska. Efter insamlandet

befrias de något så när från jord och läggas sedermera utan

någon vidare behandling i någon vrå i yttertältet. De öfriga

för vintern afsedda vegetabilierna underkastas en särskild be-

redning, hvars enskildheter jag icke känner. Så mycket tror

jag mig kunna säga, att dessa blad, bladbärande grenar, såväl

örtartade som vedartade, samt blad- och blombärande årsskott
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inpackas hårdt i säckar af sälskinn och att denna massa får

undergå en jäsningsprocess. Till konsistens och smak likna

de i mycket vår surkål, (men äro hårdare sammanpressade),
och jag torde derför i det följande få beteckna dem med detta

namn. I allmänhet visar sig tschuktschen vid beredningen af

denna surkål angelägen att icke blanda tillsamman olika växt-

arter, utan hålla hvarje art så mycket som möjligt för sig.

Det finnes derför efter de ingående beståndsdelarnes art flere

slag af surkål, hvilka äro lätta att åtskilja redan på färg, lukt

och smak. Jag känner och har undersökt 6 olika slag, för

hvilka jag tillåter mig redogöra litet närmare:

Roraut. Ett stycke erhållet under detta namn den 25

maj från byn Irgunnuk, till färgen svart, med starkt syrlig,

men ingalunda oangenäm lukt och smak, bestod uteslutande

af de blommande årsskotten af Pedicularis sudetica.

Jungaut är till färgen liksom de följande slagen mörk-
grön. Den bildas till sin hufvudmassa af Rhodiola rosea. Ett

stycke erhållet från byn Pidlin, som vägde ungefär ett skål-

pund, utgjordes af blommande och fruktbärande årsskott af

nämnda växt, tre små bitar af Halianthus peploides, ett Salix-

hänge och ett par bladbitar af ett gräs, antagligen Elymus
mollis Trin.

Ankaot består hufvudsakligen af Halianthus peploides.

En temligen stor massa, som i slutet af maj lemnades mig af

en tschuktsch från Irgunnuk, bestod till största delen af blom-

mande årsskott af Halianthus peploides, men jämte den i be-

tydlig mängd bladbärande späda grenar af Salix boganidensis.

Fin sand af det slag, som betäckte stranden der Halianthus

förekom, ingick ock i anmärkningsvärdt stor myckenhet såsom
beståndsdel i denna surkålsart, hvaraf man kan se, att tschuk-

tschen icke använder synnerligen stor omsorg på att rensa

den insamlade växtmassan innan den förvaras.

Guit-guit J synes vara ett generelt på flere till sin sam-

mansättning olika slag af surkål. Jag känner tre sådana.

N:r 1 består uteslutande af späda, bladbärande grenar af

Salix boganidensis.

1 Bland de i tschuktschernas hushållning använda vegetabiliska ämnena
finnas trenne, väl skilda från hvarandra, hvilkas tsehuktschiska namn för ett

svenskt öra ljuda nästan alldeles lika, eller hvilka till uttalet skiljas genom
så fina nyanser, att de icke kunna af oss noggrant återgifvas hvarken i tal

eller skrift. Dessa äro namnet på här i fråga varande slag af surkål, vidare

namnet på hvitmossa, hvilket för mig ljöd fullständigt som det förra, och

slutligen benämningen på innehållet i renens mage, hvilket jag uppfattade

.såsom houit-houit.
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N:r 2 bildas till hufvudsaklig del af blad af Patasites fri-

gida, men derjämte äfven af en stor mängd blad af Saxifraga

punctata, bladbärande årsskott af Salix boganidensis, blad- och

blombärande axlar af Cineraria palustris och Oxyria digyna.

N:r 3 sammansättes af de öfverjordiska delarne af Poly-

gonum polymorphum.
En del af sina vegetabilier förtär tschuktschen råa och

då antingen, såsom t. ex. Polygonum viviparum och Hedysa-

rum obscurum, utan tillsats, eller ock, såsom fallet är med sur-

kålen, i förening med sälspäckstärningar, hvilka inbäddas i

grönsakerna. Andra kokas innan de förtäras tillsamman med
ren- eller sälkött och vatten till köttsoppa, eller med blod och

vatten samt stundom sälspäck till blodsoppa.

Men det är icke blott för erhållande af födoämnen, utan

ock för att få en mängd andra behof tillfredsstälda, som
tschuktschen tar sin tillflykt till växtriket. I hans kläder in-

gå visserligen icke ämnen från växtriket såsom någon vä-

sentlig beståndsdel, men åtskilliga växter lemna honom dock

ett godt och nödvändigt medel att skydda sig mot det hårda

klimat, under hvilket han lefver, och hela vintern igenom ut-

göra växter, som han sjelf samlat, t, o. m. en ständig del af

hans drägt. Sitt tält värmer han med tranlampor, i hvilka

hvitmossa (Sphagnum) användes såsom veke, golfvet i hans

inre tält (Jaranga) bildas till en del af småbuskar och gräs,

och dess tak täckes med ett lager gräs. Vid beredningen af

de skinn, hvaraf hans kläder och åtskilliga af hans öfriga till-

hörigheter bestå, begagnar han sig af bark såsom garfmedel,

och för att pryda sin drägt färgar han vissa delar af den med
färgämnen, som äro alster af växtriket. Af drifved, som upp-

kastas på stranden, använder han betydliga massor, och utan

denna skulle hans tillvaro vara ännu bekymmersammare och

förbunden med ännu större umbäranden än den nu är. Till

och med njutningsväxter äro för honom icke främmande; af

dessa känner och prisar han högt åtminstone en, nämligen

tobaken. Och för att finna skydd mot det enda vilda djur,

af hvilket han kan hafva något att frukta, nämligen isbjörnen,

liar han vändt sig till växtverlden och äfven här som han

tror funnit ett säkert skyddsmedel. Detta utgöres af roten af

en umbellatväxt, hvars lukt skall jaga björnen på flykten.

Af denna bär han sjelf och binder om halsen på sin hund ett

litet stycke och känner sig då tryggad för sin egen person

och utan oro för sitt dyrbara husdjur.
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Närmare upplysningar om de växter och ämnen från växt-

riket, som användas af tschuktscherna, meddelas i följande

Förteckning på tschuktschernas hushållsväxter.

Cineraria palustris L.

f. congesta Ho o k.

Tsch. Aläkdkadl.

Såsom i det föregående nämndes, finnes denna växt i gan-

ska stor mängd och yppigt utvecklad vid tschuktschtälten i

Pitlekaj och de omkring liggande byarna. Om försommarn
plockas de unga bladen och kokas i sälköttsoppa. Blad- och

blombärande årsskott ingingo såsom en framstående bestånds-

del i ett af de surkålslag, guit-guit, som jag undersökte. Bla-

den hafva en frisk, något skarp smak. Vi använde dem ett

par gånger såsom sallat.

Petasites frigida (L.) Fr.

Tsch. Tlam kodlin

.

Af alla vid Vega-expeditionens öfvervintringsplats före-

kommande blomväxter är denna den som har de största bla-

den. Dessa samlas om sensommarn, då de nått sin fulla ut-

veckling, i stor mängd och utgöra hufvudmassan i det ena

slaget guit-guit.

Taraxacum officinale Web.
Tsch. Kddlam kodlin

.

Jag är ej fullt viss på, att denna art verkligen ätes af tschuk-

tscherna, i närheten af hvilkas bostäder den icke är sällsynt.

Bland deras vanligaste matväxter fans en, som jag under
hela vintern tidt och ofta erhöll, hvilken de benämnde Popo-

kadlin. Den var alltid i sådant skick, då jag erhöll den, att

jag omöjligt kunde bestämma, hvad slags växt det var. På
försommarn utfäste jag ett pris för de första exemplar med
blad, som anskaffades. En gumma från byn Jinretlen kom då

en dag med några bladbärande individer af Taraxacum officinale

och utgaf dem för nämnda Popokadlin. Då jag lät henne för-

stå, att jag ansåg och visste denna uppgift vara oriktig, vid-

gick hon detta, men sade växten vara popoken-nénneni, d. v.

s. popokadlins barn eller nära slägting, och att dess rot kokas

i köttsoppa. Andra tschuktscher, af hvilka jag begärde upp-

lysning, kallade växten Kadlamkodlin och kände den icke så-

som matväxt.
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Pedicularis sudetica Willd.
T sch. Roraut.

Ett stycke surkål, hvilket erhölls den 19 maj i byn Jinret-

len, bestod uteslutande af blommande årsskott af denna växt.

Längre fram på året, sedan snön gått bort, tillfördes mig i

rätt stor mängd de öfvervintrande delarne, d. v. s. roten, jord-

stammen med sina knoppar, af samma växt och under samma
namn som surkålen. De senare förvaras icke öfver vintern,

utan ätas omedelbart som de samlas, kokta i sälblodsoppa.

Pedicularis lanata Willd.
T sch. Rorautédlin.

Denna art är på Tschuktsch-landets norra kuststräcka

mycket allmännare än föregående, men insamlas icke, så vidt

jag kunnat finna, till vinterförråd. Af den ätas också endast,

enligt min erfarenhet, de öfvervintrande delarne och detta

strax efter snösmältningen, då den börjar utveckla sina vinter-

knoppar. Den kokas liksom föregående i blodsoppa,

Armeria sibirica Turcz.

T sch. Ätatjåpädlin.

Växten är temligen allmän på kustlandet vid Pitlekaj och

de närliggande tschuktschbyarne. Dess rot och jordstam in-

samlas tidigt på försommarn och kokas jämte andra rötter i

soppa, såväl blod- som köttsoppa. Den står dock icke i högt

anseende.

Vaccinium vitis idcea L. ^

T sch. Oareotjädlin (bärens namn).

Med hänsyn till denna växt hänvisas till hvad ofvan

anförts.

Cassiope tetragona (L.) Don.
T sch. Kdaadlin.

Golfvet i tschuktschernas innertält (Jaranga) bildas underst

af ett tätt lager små risiga buskar. Den allmännaste af dessa

i vissa tält var denna växt.

Hedysarum obseurum L.

Tsch. Gnätädlin.

Jag fann aldrig denna växt bland tschuktschernas vinter-

förråd af vegetabilier och känner icke, om de blad- och blom-

bärande årsskotten hafva någon användning. Hela det öfver-

vintrande rot- och stamsystemet ätes; bäst anses dock de ko-
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niska birötterna vara, hvilka stundom höllo en fot i längd

och upptill voro ända till 7 millimeter i diameter. Dessa

åtos råa sedan de skalats och hade en angenäm, starkt söt

smak. Den ren-tschuktsch, Jetugin, som förskaffade mig väx-

ten, kallade den för »sitt andra socker». I öfrigt hänvisar jag

till hvad förut (sid. 361) sagts om denna växt.

Oxytropis spec.

T sch. Kctjopadlin.

Jämte föregående erhöll jag af tschuktschen Jetugin rot

och jordstam af en annan papilionaeé, som tvifvelsutan tillhör

slägtet Oxytropis, men h vilken af detta slägtes många svår-

bestämda arter har det icke ännu lyckats mig att afgöra.

Möjligen är det arten O. ochotensis eller någon af de med den

närmast förvandta. Dess kraftiga, vid öfre delen ända till 25

millimeter tjocka rot ätes om försommarn rå. Kust-tschuk-

tscherna kände den icke.

Potentilla fragiformis L.

var. parvifiora T r au t v.

T s ch. Korajtjopadlin.

I början på juli månad erhöll jag af en inföding från byn

Najtschkaj friska exemplar af denna växt i vinterdrägt. Dess

rot och jordstam skall användas om våren kokt i soppa. Nå-

gon vidsträcktare användning har den säkerligen icke. Den

är temligen vanlig på Tschuktsch-landet, men förekommer all-

tid mycket spridd.

Bitons Chamcemorus L.

T sch. Rititi (fruktsamlingen).

Om denna är förut taladt.

Saxifraga punctata L.

T sch. Tlkadadlin.

Växten förekommer icke i någon större mängd på norra

delen af Tschuktsch-landet. Dess stora, njurlika blad samlas

om hösten och utgöra en af beståndsdelarne i vissa slags sur-

kål, företrädesvis de ofvannämnda Guit-guit och Ankaot.

Rhodiola rosea L.

T sch. Jungaut.

Jag vill lemna oafgjordt, huruvida det är växten eller den

af den beredda surkålen, som bland tschuktscherna går under

namnet Jiingaut. Jag erhöll aldrig växten i friskt tillstånd

och kunde derför ej få upplysning härom. Dess kraftiga rot
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och jordstam har ingen användning. Det är endast årsskotten,

men dessa i sin helhet, som ätas. Växten samlas då den blom-

mar och till dess den redan gått i frukt.

Angélica Archangelica L.

T sch. Åkåtodlin.

På bestämningen af denna växt är jag ej fullt säker. Den
förekommer icke vid Pitlekaj och trakten deromkring, utan de

der bosatta infödingarne, för hvilka den är mycket dyrbar,

erhålla den enligt deras egen uppgift öster- och söderifrån. Allt

hvad jag der kunde öfverkomma var ett torrt, hopskrynkladt

exemplar, utan blommor och frukt och med ett par illa med-

farna blad. Detta var alldeles otillräckligt för en säker be-

stämning. På sommarn 1879 sammanträffade vi i Konvam-
bay med åtskilliga ren-tschuktscher, hvilka, då jag af dem be-

gärde Äkätodlin, lemnade mig Angélica Archangelica. Då de

bladrester, som jag såg och erhöll vid Pitlekaj, likna bladen

hos denna art, får jag tills vidare anta, att det är denna, som

enligt tschuktschernas åsigt utgör ett kraftigt skyddsmedel

mot björnar.

Empetrum nigrum L.

T sch. Oonädlin (bären).

Jag hänvisar till hvad förut meddelats om denna växt.

Claytonia acutifolia Willd.

T sch. Popokadliii.

Detta är en af de allmännast kända och allmännast be-

gagnade växterna på Tschuktsch-landet vid och omkring

Pitlekaj. Af den användes roten och jordstammen, som dels

ätes rå, dels kokas i soppa. Den insamlas på försommarn

innan och under det den blommar och förvaras i friskt till-

stånd under vintern. Hos en ren tschuktsch, hvars tält jag

besökte i medlet af mars, såg jag åtminstone en tunna af den,

och öfverallt bland ren-tschuktscherna kunde man ännu långt

in på vintern erhålla små qvantiteter deraf. Mest torde den

användas samtidigt som den insamlas.

Halianthus peploides (L.) Fr.

T sch. Anhaot.

Växten likaväl som den af den bildade surkålen benämnes

Ankaot. Bland tschuktscherna i Pitlekaj hade den en vid-

sträckt användning, och här förekom den också i betydlig

mängd på den eljest mycket växtfattiga sandstranden. Af

den samlas endast de blommande årsskotten med dess blad.
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Wahlbergella apetala (L.) Fr.

T s c h. Korajtjopadlin.

Liksom åt Potentilla fragiformis gåfvo de tschuktscher, af

hvilka jag erhöll denna växt, åt den namnet korajtjopadlin,

hvilket måhända är ett generelt namn för vissa slags rötter.

Växtens rot skall kokas i soppa, men har icke någon vid-

sträcktare användning. Den duger dock, enligt tschuktscher-

nas uppgift, att äta och fortares då den öfverkommes. Den
är bland de sällsyntare växterna vid och omkring Pitlekaj.

Oxyria digyna (L.) Hill.

T sch. Uetjoutädlin.

Växtens ofvan jord varande delar samlas under blom-

ningstiden och ätas antingen råa, eller förvaras för vintern i

jäst tillstånd jämte andra växter. De underjordiska delarne

hafva ingen användning. Den är utan synnerlig betydelse i

norra kusttrakten, emedan den här förekommer i allt för ringa

mängd.

Polygonum viviparum.

T sch. Akädlj.

Redan tidigt på våren, medan ännu snön låg qvar på de

flesta ställen, voro tschuktscherna ute på spaning efter Akädlj.

Denna jordstam, hvilken har en fin mandelsmak, är för tschuk-

tschen och isynnerhet tschuktschqvinnorna livad russin och

mandel eller nötter äro för oss. Upprepade gånger under för-

sommarn fann jag vid besök i tälten vid Jinretlen de med
handarbete sysselsatta qvinnorna hafva emellan sig på tält-

golfven ett kärl med dessa växtdelar, af hvilka de då och då

togo en bit och förtärde med synbarligt välbehag.

Polygonum polymorplmm L.

f. frigida Cham.
T sch. Mimij.

En växt, som användes mycket, särskildt i det inre af

landet, der den förekommer i större myckenhet. Vid kusten

är den temligen sällsynt, men tillvaratages dock äfven här.

Enligt de uppgifter, jag erhållit, skares jordstammen i bitar

och kokas jämte sälblod, vatten och sälspäck till soppa. De
blommande årsskotten ingå såsom beståndsdel i surkål.

Salix boganidensis T ra u tv.

T sch. Kokongadlin.

Denna är, såsom redan i det föregående anförts, den växt,

24
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hvilken leranar största mängden af de vid och närmast Pitle-

kaj boende kust-tschuktschernas vegetabiliska födoämnen och

åtgör hufvudmassan af eller åtminstone en vigtig beståndsdel

i ett par af de slags surkål, hvilka bära namnet guit-guit. Un-
der namn af jomrotot användes den och andra Salix-arter, åtmin-

stone S. arctica Pallas, i förening med Cassiope tetragona till

täckning af marken under jorang. Om det är denna art eller

någon annan, af hvilken tschuktscherna förfärdiga sin lunta,

nännädlj, kan jag ej med bestämdhet afgöra. Alltnog, det är

en af de här växande pilarterna, som användes härtill. Dess

stam bultas med en stenhammare till dess fibrerna lossna från

hvarandra, hvarefter dessa sammanflätas till en prydlig fläta,

som indränkes med trän.

Betida spec.

Åtskilliga af tschuktschernas husgerådssaker voro gjorda

äf björknäfver, 'or^ätf/yV/Z/m. Detta ämne erhöllo de söder ifrån.

Huruvida de sjelfva förarbeta det, lyckades jag ej få reda på.

Älnus ovala (Schr.)

f. repens (Wormskj.).

Till garfning och färgning af skinnremmar använda tschuk-

tscherna bark af en art al, vyir-vyir. Den lemnar en vacker

röd violett färg. Den erhålles enligt uppgift långt söder ifrån

och skall finnas i stor mängd vid Kolyma, d. ä. för tschuk-

tschen Nischne Kolymsk och trakten närmast deromkring,

hvaraf jag drar den slutsatsen, att det är angifna art, af hvil-

ken detta garf- och färgämne erhålles, då den är den enda af

slägtet, som der förekommer. Ren-tschuktscher, hvilka under
sommarn 1879 besökte oss, medförde sådant i betydlig mängd
och bortbytte det för temligen lågt pris både till oss och kust-

tschuktscherna.

Cyperaceer och Gramineer flera arter. Under namn af

metsajdlingen ingår bland tschuktschernas hushållsväxter ett

slags torrt, fint hö, som utgöres af bladen af åtskilliga spädare

halfgräs och gräs. Det användes dels i skor och vantar såsom
skyddsmedel mot köld, alltid närmast den blottade handen eller

den med ett slags skinnstrumpa klädda foten, dels jämte små
buskar och ris till täckning af marken under innertältet.

Elymus mollis Trin.
Tsch. Toajdlingen.

Nyttjas i skor och vantar jämte föregående och lägges all-
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tid ytterst närmast klädesplagget, inåt betäckt med ett lager

af det finare, mjukare Metsajdlingen.

Arctophila effusa J. Lge.
T s c h. Kädoajdlingen.

Blommande strån afdenna prydliga, i närheten aftschuktsch-
tälten flerestädes mycket allmänna gräsart insamlas om hösten
och hopbindas omsorgsfullt i små, nätta knippen. Jag såg den
endast använd till täckning af taket på det s. k. Jorang, men
löjtnant Bove uppgaf, att den också jämte Metsajdlingen fin-

nes under golfmattan i denna del af tschuktschtältet.

Pinus spec.

En bark, som liksom barken af Alnus ovata tjenar

tschuktscherna vid färgning af skinnremmar, tillhör någon
Pinus-art, möjligen den i Nordamerika förekommande Pinus
alba Sol. Den lemnar också ett vackert rödt färgämne och be-

nämnes äfven vyir-vyir eller vyirtamnodlin. Den uppkastas ur
hafvet på stranden eller finnes på uppkastad drifved.

Af drifved, otot, förfärdiga tschuktscherna stommen till

sina tält och båtar, åror, skaften på spjut, pilar, yxor, sten-

hamrar m. m., åtskilliga andra husgerådssaker, slädar o. s. v.

Om vintern i nödfall, då sälspäcket tagit slut, och om sommarn
så godt som uteslutande användes sådan till bränsle. Då de

samlingar af drifvedsprof, som hemförts af Vega-expeditionen

från Tschuktsch-landet, ännu icke hunnit närmare under-

sökas, vågar jag ej yttra mig om hvilka arter de tillhöra.

Det är åtminstone visst, att hufvudmassan af den drifved,

som uppkastas vid Tschuktsch-landets nordkust, utgöres af

barrträd.

Sphagnum squarrosum Pers.

» fimbriatum Wils.
» strictum L i n d b.

T sch. Guit-gvit.

Hvitmossa användes såsom lampvekar och här liksom

enligt Middendorffs uppgift hos samojederna i stället för blöjor

åt späda barn. Temligen stora förråd insamlas under hösten.

De prof af dessa, som jag medfört, har kand. K. F. Dusen
benäget åt mig undersökt och funnit dem bestå af ofvan an-

gifna arter.

Houit-houit benämner tschuktschen innehållet i renens

mage, hvilket som bekant utgöres af fint fördelade växtämnen
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af flere slag. Hvilka arter dessa tillhöra kan naturligtvis icke

afgöras och betyder ju också intet. Denna massa ätes antingen

rå omedelbart efter det djuret dödats — den skall då enligt

dr Almqvists uppgift smaka något likt s. k. nässelkål — eller

också förvaras den för vintern torkad i små ostlika kakor, af

hvilka vid användningen en del utröres i köttsoppa. Den
användes mest af ren-tschuktscherna, men kust-tschuktscherna

värdera den också och tillb}Tta sig den i torrt tillstånd i ganska,

stor mängd.

Maria muscefolia De la Pyl.

T sch. Mergomer.

Denna art ätes i färskt tillstånd under vintern och våren,

dock icke växten i sin helhet utan endast medelnerven. I

de föror af Mergomer, som från Koljutschin-ön under vintern

fördes öster ut, funnos också ett par andra Laminarieer, näm-

ligen Laminaria cuneifolia J. G. Ag. och L. solidungula J. G.

Ag., hvilka säljarne visserligen förklarade för ätbara, men an-

dra tschuktscher deremot för odugliga. I brist på annat torde

väl äfven de förtäras.

Utom de nu anförda växtarterna innehålla mina samlingar

ännu en, som af tschuktscherna användes till föda. Jag erhöll

den af infödingarne vid Irkajpi, med hvilka vi under hösten

1878 några dagar voro i beröring. De ägde ganska betydliga

förråd af den i friskt tillstånd. De talade om den med uttryc-

ket kauka, hvilket väl icke får fattas såsom ett namn på väx-

ten, utan såsom betecknande att den var tjenlig till föda. Åt-

minstone förstodo de tschuktscher, med hvilka vi umgingos

under vintern, härmed i allmänhet något ätbart eller mat,

Dessa hade ingen kännedom om den. Hvilken växt * det är

känner jag ännu icke, ty de delar af den, som lemnades mig,

äro otillräckliga för dess bestämning. Dessa utgjorde en tjock,

köttig knöl af ungefär ett dufäggs storlek och af mer eller

mindre tydligt konisk form, bärande märken efter blad och

birötter. Den växte ej vid Irkajpi, utan hade erhållits söder

ifrån. Dess smak erinrade om mandelns. Några närmare
upplysningar kunde jag ej erhålla af dem, ty vid denna tid

var allas vår kunskap i tschuktschspråk så godt som ingen.

1 Prof. Maximovicz i S:t Petersburg har benäget upplyst mig, att han

tror den vara Seduni atropurpureum Turcz.

-~W~
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I efterföljande ordlista har jag sammanstält de anteckningar

•öfver tschuktschiska språket, som jag fört under Vegas Öfver-

vintring vid Pitlekaj. De flesta af de i ordlistan upptagna

orden äro kontrollerade, men troligtvis hafva dock några miss-

tag insmugit sig, då det var omöjligt att erhålla någon tolk, så

att jag i början uteslutande var hänvisad till åtbörder. De få

bidragen till tschuktschiska grammatiken, som jag kan lemna,

äro sammanstälda i inledningen.

De flesta tschuktschiska växtnamnen har jag erhållit af dr

Kjellman. Dr Almqvist, som studerat tschuktschernas färgsinne,

har lemnat alla namn på färger och färgämnen. Dr Stuxberg

har lemnat åtskilliga växt-, djur-, person- och ortnamn.

I beteckningssättet har jag, för att undvika å ena sidan

otydlighet och tvetydighet och å andra sidan införandet af nya

tecken, så mycket som möjligt användt det allmänna lingvistiska

alfabet, som Steinthal rekommenderar uti sin uppsats Lingvistik

uti Neumayers »Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen

auf Reisen».

Räkneorden och de kända böjningsformerna af pronomina

äro sammanförda uti inledningen, hvarför jag ansett det vara

onödigt att återupptaga dem i ordlistan.

Några få af de här nedan upptagna orden äro antecknade

före öfvervintringen, då vi under färden några gånger samman-
träffade med tschuktscher. Orten har jag i sådana fall utsatt

inom parentes efter orden. Dervid har jag användt följande för-

kortningar: lik. = Irkaypi eller riktigare skrifvet Rerkaypiya,

Onm. = Onman, V. = Vankarema. Alla dessa orter äro belägna

mellan kap Schelagskoj och Koljutschin-viken.

£





Uttal.

a = det svenska a.

a = a i det engelska ordet have, således mellan a och ä.

e — 'vokalljudet i sv. ordet äng.

e = » » » » år.

Anm. Det sv. e-ljudet, t. ex. uti ordet sten saknas i tschuktschiskan.

£ = det ryska 6( (jery).

i = det sv. i

o — » » å.

u — det franska ou.

k = det hårda sv. k.

£ = det hårda sv. t.

i' = t med ett kort j-ljud efter.

;.> = det sv. p.

d = » » d.

b = » » b.

g = » » g i gr&

/' = guttural-ljud, liknande ett djupt i strupen bilcladt r eller schwei-

ziskt ch.

h = det sv. h.

Anm. Denna konsonant tyckes i tschuktschiskan förekomma endast

i början af ord, företrädesvis (och måhända uteslutande) framför voka-

lerna i och u.

s — det sv. s.

s = det fr. ch.

y = det sv. j.

z = det fr. z.

z = » » j.

T = det rena, icke skorrade r-ljudet.
1

/ = det sv. 1.

V = det r}rska mouillerade 1.

1 Jag har, så vidt jag kan påminna mig, aldrig hört någon tschuktsch

skorra. Deremot skorrade den eskimåiska befolkningen på S:t Loreriz-ön i

Berings sund allmänt.
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n = ng i sv. ordet äng,

11 = nj i sv., t. ex. i ordet vänja.

vi = det sv. m.

(JP — d knapt hörbart; 1 mouilleradt och. aspirei'adt. Tungan tryckes med

hela sin bredd mot inre sidan af öfre framtänderna, och man för-

söke att sålunda uttala dl.

dV — lika som föreg., men d tydligt.

En egendomlig omständighet uti tschuktschernas uttal är, att qvin-

norna i stället för r säga dz eller z (se ofvan) och i st. f. tå säga ts.

Sålunda säger en tschuktsch t. ex. iiirak (= två), då deremot en tschuk-

tschiska säger vidzak; på samma sätt tseneC (= kärl) och tsenel'.

Innan jag öfvergår till ordboken, vill jag anföra de få bidrag till

tschuktschiska grammatiken, som jag kan lemna.

Uti ordbildningsläran ber jag att få fästa uppmärksamheten dervid,

att tschuktschiskan har åtskilliga ord, som utgöras af två lika stafvelser.

Sådana ord äro t. ex.

Tintin — is.

\ öyo — vind.

Köykoy — kall (adj.).

Pimpim — aska, krut.

Kaukau — mat.

Tsats a — nord.

Kéke — ljuster.

Kti'kW — nafvel.

Yinyin — låga.

Måymoy — smutsig.

Substantiva.

Förhållandet mellan olika föremål synes i tschuktschiskan uttryckas

genom kasus-ändelser, hvilka tilläggas substantivets stam. Denna tyckes

i de flesta fall icke vara lika med nominat. sing.

Jag vill nu anföra alla de substantiva, af hvilka jag antecknat några

böjningsformer.

RérpedPin — axel.

H£Vpgt — axlar.

EninédVin — broder.

EninédVe — bröder.

Nénena — barn.

Néneni — — pl.
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Rérka — hvalross.

Rérkin — hvalrossens, af hvalross.

Rérki — hvalrossar.

Rö-tten — en bete, horn.

Retténta — betar.
o o

RétVidVin — finger.

Rétfit — fingrar.

MéPotadVin — hare.

MéVutin — harens, har- i sammansättningar.

MeVut — harar.

Aréynin — isblock.

Aréynit — — pl.

MémeW — sal.

MémetVen — salens, af sal.

MemetVdyte — efter sal, för att fånga sal.

MémetVak — på sälfångst (varandet).

MemetVdypu — från sälfångst.

KVdutV — man, menniska(?).

Qrå^cVuCi — menniskor.

Nekita — natt.

Nekirin — nattens.

Nekirik — om natten.

*

Ktfin — träsk, insjö.

Et^akin — träskets.

Efak — på eller uti träsket.

TakötadPin — pupill (i ögat).

Tekuta — pupiller.

Köran — ren.

Kören — renens, ren- i sammansättning.

Koret — renar.

AnkadTin — hafsbo (kustbo).

AnkadVi — bafsbor.

PVdka — stöfvel, sko.

PPäkit — stöllar, skor.



380 NORDKVIST, TSCHUKTSGHISK ORDL1 STA.

örguör — släde.

Örguken — slädens, släd-.

Örguk — på släden.

Orgut — slädar.

Nérku — svan.

Nérkukin — svanens, svan-.

Nérkut — svanor.

Huine — spår.

Huinut — — pl.

Utta — träd.

Uttut — — pl.

Uttln — af träd.

Kandudrin — simpa.

Kandut — simpor.

HukkudVin — sten.

Hukkut — stenar.

Ydrana — tält.

Ydraypu — från tältet.

Ydrak — i tältet.

Yardyte — till tältet.

Yårat — tälten.

DIHedVi — ägg.
O ^ö
DVedVdyte — efter ägg, för att söka ägg.

DVedVddlin — öga.

Lilet — ögon.

HuedVödVin — öra.

HuiVut — öron.

TCik — tobak.

Täkata — för ell. mot tobak (vid byte).

UddVin — knif.

UddVata — för ell. mot en knif.

Atknat — båt.

Atkukin — båtens, båt-.

Atkuayte — till båten.
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Atkuaypu — från båten.

Atkuata — för ell. mot en båt.

Natt i — ett tschuktschiskt karlnamn.

Nottay — vocativus.

Räkneord.

Tschuktscherna äro icke särdeles skickliga räknare och taga alltid

fingrar och tår till hjelp, då de räkna.

Cardinalia äro följande:

Jfjlnnen —
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Så långt har jag låtit tschuktscher räkna med tillhjelp af stickor.

De flesta blefvo dock osäkra, då de kommo öfver 20, och sade, att det

var mdynin, d. v. s. många.

Af ordningstal har jag endast hört dem mellan 2 och 7. Dessa äro

Nirakern — 2:dra.

Nråkau — 3:dje.

Nrdkau — 4:de.

MetUnkau — 5:te.

JFfnndnmetlinlcau — 6:te.

Nirdmetlinkau — 7:de.

Pronomina.

Person al i a.

yem — jag. Muri — vi.

yémnän — hos mig. Mérginän — hos oss.

yrmekdyte — åt, till mig. Murikdyte — åt, till oss-

yamekaypu — af, från mig. Murikdypu — af, från oss.

yet, yet — du. Turi — I.

yriiän — hos dig. Térginän — hos eder.

yenekdyte — åt, till dig. Turikdyte — åt, till eder.

yenekdypu — af, från dig. Turikdypu — af, från eder.

Knkan — han.o

Då det är fråga om ett fåtal personer, utsätta tschuktscherne oftast

antalet. I detta fall hafva pronomina följande form

:

Niremuri — vi två.

Nromuri — vi tre.

Nramuri — vi fyra.

Niretuvi -
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Possessiva

känner jag endast i första och andra pers.

yémnin — min. Murgin — vår

phiin — din. Turgin — eder.

Jag har visserligen också antecknat några verbala böjningsformer,

men då de tschuktscher, med hvilka vi ofta kommo i beröring, uti samtal

med oss endast använde orden så, som de hörde oss använda dem, så

uppstod småningom en å båda sidorna begriplig rotvälska. Då jag icke

är säker på, att icke de antecknade verbböjningarne möjligtvis härröra

från denna, utelemnar jag dem här.

-»*





A.

Adfuatti, ddVeatte, yxa.

AdFiyatVatköurgin, hugga m. yxa.

AdVeatVatpåygin, yxskaft.

Adlimamuri, vi flytta.

AdVuttenitskin, fjäder.

Aymatka, lår.

Aygape, trött.

AykodV, golftäcke i sofrummet.

Ayguön, i går.

Ayu, hjerna.

Aymotsin, ämbar.

Akonaytoädlin, kläda af sig byxorna.

A kan, mete.

Akketoadiin, naken.

Äkmlmil, äkämimil, bränvin.

AkamVourgin, dricka bränvin.

Aniiyutti, medar (släd-).

AmnönkarädVgin, SV, SV-vind(?).

Amnödfin, bark.

Amenän, ensam, endast.

AmenemetVon, lystringsord åt hun-

dar.

Amatkt'rain, draga.

Änentourgin, lyfta.

AnedFourgin, meta.

AnétVkatV, metkrok.

Anétskin, metref.

Andtlinan

[Hanatinen (Irk.)J j

Anoadlin, juli— augusti.

Anoay, goddag (helsningsord).

Anka, haf.

Ankadlin, hafsbo, kustbo.

Anenetletrrgin, hänga upp.

' stjerna.

Annekamdlil \ boa (ormlik pels-

[EnnakémdlilJ j krage), halsduk.

Apétskadlin, höft.

Aput, h valens främre extremiteter.

Araytsurmatson, omkring.

Aretskätergin, lägga sig.

Arvtlinan, tumme.

Aréynin. isblock.

Attam, skelett.

Atskodlin, slida.

Atsarkin, vänta.

Attenuaypi, pilspets.

Atsaurkurgin, binda.

Atkudt, båt.

Atkukin //eka, (båt-)förstäf.

— - eek, — toft i yttersta fö-

ren och aktern.

-— — etkan, — spant.

— — ?^6'er^£o?r, (båt-)längdribba

öfver spanterna.

urguer, (båt-)reling.

Atkunadlin, båtstommens läderöfver-

drag.

AtVatV, snö.

ÅtVatFkin yekdekue, snödrifva.

AtVetköurgin, afskrapa (snön från

kläderna).

AtVeurgin, skjuta ell. lägga under.

Äts eke, karl(?).

Atskady, gå ur vägeu! (imp.)

Autsaygurgin, gå fort.

2>.

DVedfddlin, öga.

Dlihirgen, ögonlock.

DUHL galla.

25
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Dlindli, hjerta.

DVoantVa, bakom.

DVodCo, penis.

DVodCodlin, hanne.

E.

EdV, hvit, ljus (i sammans.).

EdVek, sommar.

EdlidVedVddlin, hvitöga.

Edli-rekåkadlin, hvit fjällräf.

EdVanat, dag.

EdVuredlin, éturedlin, juni—juli.

Eek, eld, glöd.

Eitski, våg.

Eyeit, tänder.

Eykki, svag, sjuk, dålig, elak.

Eynena, munharmonika.

Eynitedr et, rem att spänna pesken

tätare om halsen.

Eytsen, fet.

Eitten, hals.

Ekatködlin, lillfinger.

EkedlitVtullin, barhufvad.

Ekédlidli, tatuering.

EkgVtpek, skynda! (imp.)

Ekuk, son.

EVéyguir, hyfvelspån.

EVotkourgin, slå på scliamantrumma.

EVuVpenet, rem uti vantar.

Éme, émen* också.

Emetidlin, snara.

Emi, hvar är? hvar är det?

EmiyadV^rgin, taga korta steg.

Emnuiiku, émnuiuan, söder.

Einnuiikin yöyo, sunnan.

EmpelVdtirgin, böja sig ned

Empenätsyo, fader.

Ewppuan, moder.

Émpetsin, mask.l

Empetsa, fem.
)

EmpeVödzin, busspåse.

Emtetköurgin, bära.

Emu, säck.

Enanéntsin, mask.)
t'. • ' J ^ ,« ;

yngre-
Enajiéntsa, lem. )

Enatetkdtirgin, svälja.

Enanenerqin \

„ ,

b
.• \ söka.

Enarerergm \

Enaneutétirgin , offra.

Enan udtkergin
, garfva.

Er)émen, sydost (vind).

Eneretkin, tak.

Eiiin, så.

Eitin maynddlin, så mycket, så stor.

Eninédlin, bror.

Enltsyit, perlhalsband (?).

/?/?&, der.

JJnkaiitir, mellan.

Enkore, derifrån.
D O 7

Eunakémdlil, boa, halsduk.

Enrneritt, tältvägg.

Enne, fisk.

Ennekoanddlin, nyckelben.

Enneku, kapuschong.

Entakourgin, snusa.

Eplakatet, bola (ett slags kastrel-

skap).

Eplakatetkourgln, kasta bola, fånga

med bola.

EpVakltkudlin, barfotad.

ErdpedVr, klädd.

Erate
6
rgin

\^
[Erdrki (3 p. s. af pres. ind.?)]/

Erét, båge.

Eretköurgin, skjuta med båge.

Eretélhin, tyngd (sten som pressar

ned locket i en fälla).

Eretkudlin, taga af sig rocken.

Ergätti, i morgon.

Ergaurgin, stiger (solen —).

ErkiVauka, spriDga.

Erkudlin, köpa.

ErträV, slut.

Etkäuin, horizontel (på tvären(?).

EtVa, jag lyssnar.

EtVe, nej.
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EtPkimydtirgin, drömma (?).

Efin, träsk.

Etonudtgrgin, slinta.

EPopatP, islans.

Etsenerdtlin , lampa.

Etsennetkuat, spänne.

Etsetek, liten släde.

Ettemro, urin.

Eutlinatlin, rak.

EudVukatergin, taga långa steg.

Eumardtirgin, lukta illa.

Eutsan, under (prep.).

Eutsaneren, underrock, skjorta som

ligger närmast kroppen.

ÉPepu, spjut.

Eugxlrga, eiira, éur-, men.

G.

GgtPourgin, värma.

Grdpkut, stöfvelskaft.

Gregodlin, topp.

Gregotsin, på, öfver.

Gregotsaniren, ytterrock.

Y.

yanénka, i öfvermorgon.

ydtVe, fogel.

ygédPmi, fnöske.

ydidlin, menniskohud.

jhnnln, min.

ygnonkqrddPin, nordvest (vind?)

7vrj'gr, albark.

Ygrtamnédlin, röd färgbark.

yer, ygt, du.

ytnln, din.

yettdukurgin, tvätta sig (om hän-

derna?).

yeitödlidUn, refben.

ynunian, norr (nordan).

yuiwj, andedrägt.

H.
Hanka, der borta.

HuedVödlin, öra.

HuedVokodVdurgin , böra.

IluddVomerkin, förstå.

HuedVountåkurgin, icke förstå.

Huéat, klor.

HuidVpu, spade.

Huidudli, örhängen.

Huine, pl. huinut, spår.

Ha hit, barder (bval-).

Hukkudlin, sten.

I.

I, ja.

lä, långt borta.

I$t, itr, nu.

IJtkan, smal.

Iqtkin, i dag.

Ikinut, hvad beter det? (eftersin-

nande).

Ilil, regn.

IPil (Nunamo), is.

2&sw, bvit, ljus (i sammans.).

Imlerädlin, april—maj.

IinpeViuWan, december—januari.

InéidPin, giiva, räcka åt(?).

IrCe^rkin, hungrig
v?).

Innun, kulle.

Irédzin, borr.

7m?, rock.

Irkuna (Irk.), sked.

Itkiéuku, smälter.

Itsamret, syskon.

-Zu&?, skänk mig! gif mig!

t.

Yakiiyin, skaft.

Yiinä, inhägnad på sidan af sof-

rummet.

Ydnaredlin, lårben.

Yanatkudt, enmansbåt.

Yapayk^ntatirgin, vända.
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.

Ydrana, tält, hus.

) drar, schamantrumma.

Yaraötsen, oktober—november.

) drara, rem, som bärs om hufvudet

(amulett?).

3 drarkif sjunga till schamantrum-

man.

3 ararkumVerdtirgin, halo (omkring

solen).

Yärtretlidlin, ringfinger.

Yedkut, lång åra.

Yédlike, aftonrodnad (?).

Yédlin, måne.

YedlinedVourgin, tala.

Yedlirgin , återgifva

•

YédUt, tunga; språk.

YédVkau \

YeyVka \

åska '

Yeek, moln.

Yé$t, fot.

Yeetedli, norrsken.

i eka, näsa, näbb.

Yekutatköurgin, ro v.

Yekfargin, mun.

Yémgenun, halfvägs-

Yenanyedtetkourgin, visa, peka.

Yernutkåurgin
\

.

.. . j7 . ; lukta (känna lukt).
xenotkoiirgm )

Yendrgin »

Yinkargin
\

Yeneen, dimma.

Yentsetgrgin, näsborre.

Yep, ännu.

YétH, mörkt (?).

Yetotsin, bredvid.

Yettkäergin, fingerledstycke.

Yetugi, klart (väder).

Yinyin, låga.

Yetkatfergin \

i irkat (V:)
\

6Ö

F/Wg, harnesk.

Yordtlen, sofrumsvägg.

Yöron, sofrum.

Yakutseiirgin, dricka.

Yoyo, yö, vind.

Yotkåurgin, bita.

Yougyöu, icke så, orätt.

Y/imnitfx, ris, buskar.

A'.

KadVetVetettaergin, gå nedåt.

KddVeergin, skugga.

Kadl'etsetuei'dkurg^n, lära sig.

KdedVun, gom.

KaeenmedVgin, hand.

KaertrdVirqin, dö.

Kaydkaytsin, bakhufvud.

Kdygua, ja visserligen (bekräftande.

Kaymdtsin, adamsäple.

KayradVgin, vester (vestan'?)

Kay, pl. kdjut, unge.

Kakaytsg, nacke.

haka, sjunker.

A amderetew, mammutbete.

Kdmak, gudomlighet, tomte.

Kdmakatan, vara sjuk.

Kametkuaurgin \

A dmetkuat \

Kdmetsuada, gaffel.

Kamtsudzin, sugrör (af svanens öf-

verarmben)

.

KånitS, yttre sidan af mellanhanden.

Kamani (Irk.), korg('?).

Kanaytatil, hämta!, imp. (?)

A ånmatadVin, augusti— september.

KantsakddVin, pisksnärtens vidfäst-

ning vid skaftet.

Kantsakétkin, pisksnärt (den smala

delen).

A antsapöygin, piska.

Kdtskio, kdtskean, sydvest (-vind?).

Kaugudergin, frysa (känna köld).

Kauntsuatérqin, värma händerna.

Kauraukurgin, vända v. a.

Kaurautdtirgin, vända sig.

Kdurataak, stark kak- ell. flättobak.
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Kédli i
..

Tjr . „ ,.-. < hutva, mossa, brokig.
Keydle (Onm.)\

KédlikedV, streck.

Kedlitkåurgin, skrifva, rita.

Kedlitkuna, penna.

Krdtset, qvinno-pesk.

Keytenikdyan, nordost (-.vind?).

Kéke, ljuster.

KemVakaVirqin, knvta näfven.

Kemléna, eldstål.

Kemutadlin (Irk.), band.

Kéiie, mage.

Kének, rom (fisk-)-

KénmadV, tillsammans.

Kénmedlin, rot.

Kenuna \

Kenuiia I
^"'

Ken utka lirgin , lukta.

KeodVatirgin, vara vaken.

Kergaukua, klart (väder).

Kergelté, bladtobak.

Kergipetkukedlin, fläck.

Ktrguats, knä.

Kergurr, hår.

Kerguétlin, skalle, kranium.

KértreV, kértretV, panna.

Keténtin (V.), springa (?),

Kétsatsau uttin, trästycke.

Ketsématlin
njure

pl. Ketsemet

KétteV, hårfläta.

Kéttur, år(?j.

Kiddlin, häl.

KiVkiV, nafvel.

Kirguatki, armbåge.

7<u7a /, visa
! , imp.

Kitkit, några; mera.

KVautV, man, menniska.

KöannadVgin, ben.

Kobutsin, grus.

Köynin, pipa, håf, kopp.

Koyninpetkåna, pipkrass

Köyuintäk, piphufvud.

Koymau, skål.

KokonudVin, blad.

KodVmenken, så stor.

KodV, så; nog (?).

KomatVe, ett mellantak eller skjul

ofvan om sofrummet uti tältet.

Könayte, byxor.

Korfpon, allt, alla.

KorCpon liyna, alls ingenting.

KoVayedlin, fullmåne.

Koratsaygtirgin , krypa.

Korenpedlhzodfgin, renfäll.

Koren retten, renhorn.

Koiiyakoa, glatt.

Koutkergin, stiga upp.

Kuentourgln, blåsa ut rök ur munnen.

Kukayj>6dzhi, grythängare.

Kliken), gryta.

Kulte, sula.

KumVadVi, ull.

Kiipletköurgiu, hugga, knacka med

knif.

Ki/pren, nät.

Kupret, lång(?).

Kupretkourgin, fiska med nät.

Kutskau, september — oktober.

i.

TJaVohiienmtirgln, raka bort mu-

stascherna.

Uaoidlin, snara.

TJaotkåurgin, fånga med snara.

L'autétkin, bergstopp.

L\'dVenki, vinter.

TJeeårqin \ . ,

t,° , ., > iebruari— mars.
iv aorgikan

|

UéVut, mustascher, morrhår.

JJéut, hufvud.

UeutVka, ansigte.

Lieli, ägg.

Lilak, rygg.

LiVantenmé.t&e, nätkirytnineskafvel.

LiVåpergin, öppna ögonen.
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IAVåptkåurgin, se.

Lilargin, öga.

Lildrgitlin , ögonhår.

Hl it, vantar.

Linli, hjerta.

UodVo bröstvårta.

Ijöeren, mjölk.

M.
Maynin, mycket, många, stor(?).

Maynatirgin, växa till, blifva större.

Mdman, mamma, moder.*

Mdmmdh, qvinnobröst.

Mammatkåurgin, dia.

Mani, meni, tyg.

Matsyo, bröst.

MatfyokoannadVgin, bröstben.

Mékam, bly.

Méletki, melét\ lugnt (väder).

Mémetleiren, sälskinns-pesk.

Memetlemdtkoman, sältrau.

Manatsan, armring.

MeriidVin
\

i nr> > n i \ i

arm -

pl. Man ti (Jrk.) |

Ménin, heter (hvad heter du, han?).

Minken, stor.

Menkanåynin, stort.

Menkourgin, hoppa.

MergeVardgrgin., gå i cirkel.

Métkomet \ ...

*r> i i
trän, fett, spack.

Matkoman
J

MfrVgitV, rök.

MétVumuri, vi fem.

MetVuturi, ni fem.

Mets, ganska (i sammans.).

Mets-iä, ganska långt.

Metsdydlinen, torrt, fint hö.

Métsiten, spån.

Métsinka, tack.

MidVgar, bössa, gevär.

MidVgaretköurgin, skjuta m. bössa.

MidVumiV, tändappara t.

Migrkakan, spetsig backa.

Mikin, hvems.

Mimil, vatten.

MimVåurgin, dricka vatten.

Min kr i, hvart(?).

Minkri-katrrkin, livart ämnar ni er?

Mntinoa, de draga.

Måyrnoy, smutsig.

Mrdentak I. , ...

,r t . , höger, den högra.
Mrantaken )

Mtsuna, kam.

Munk!
\

^ m in- knapp,
pl. Mun kl 1 1 \

Murgin, vår, pron.

Muri, vi.

MutVumut, blod.

JV.

Ndgrgin, snyta sig.

Xnf/</rfi>fsk/ua, sluttning.

Xankan, buk.

Nånkergin, räfpels, räfskinn.

Ndrgine, himlahvalf.

Ndtåintaken, venster, den venstia.

i\ ediren, qvinnodrägt.

Neéekek, neékek, dotter.

Neékakay, flicka.

Xrrrirn, néettg, berg.

Néytsio (V.), stampa.

Némkahin, en mängd.

Nénena, barn.

Ney, blå, himmelsblå (i sammans. ).

Xekirin édlirkin, norrsken.

Xckita, natt.

NénnetV, flätad lunta af rötter eller

vide.

Nemerkukin, lätt.

Xepihjtakin, värker.

[ISe it t nepih/takln, hufvudet värker.]

Nepupkudtka, kokar.

Xeradlin, knä.

XprkatV, takstänger, på hvilka tält-

öfverdraget hvilar.

XctVkatV, hake.
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land, mark.

Nettåurgin, gå ut.

JSreuVtkakin, slö.

NidPakin, hvit, ljus.

i\ idVi, rep.

Nikdyan, öster (ostlig vind'?).

NitsétVuka, röd.

Ninéykln, blå, himmelsblå.

Nirgukin, hvass.

Niténkin, vacker, nätt.

±\ Itsakui, tung.

NiuViugi, vår, s.(?).

Kkette, hittills.

Noynin, svans.

Nåurgin, vägra.

NrakedVönatte, efter 4 dagar (?).

JYröadlin, mars—april.

JVhadVgqrgin, stanna

.

Nukin, svart, mörk, blå.

Ni'irtre
6
tVe hit(?).

Nidatska
\

NiUermt \

Nutetsevtuka, grön.

Nutkakakin, söndrades (*?).

Niitsunuts , sötvattenslagun

.

O.

OdvroadVyedlin , nymåne.

OdVetkuaurgin, sätta.

ÖdVuak, horisontel(*?).

Oyiidlin, skenben.

Omaka, långt borta.

(hnom, varm.

Orguör, släde.

OrtretrcltHii, näfver.
t

o 7

Otkorg, härifrån.

Öumretlidlin, långfinger.

Oumetsin, den tjockare (inre) delen

af pisksnärten.

P.

Padkadlin, vada.

PadVemtétergin, höra, lyssna.

Pdirfat \

„ , , . ( strumpa.
Famn at I

r

Pamitatatskiddrkin, sticka strum-

porna in i skorna (taga på sig

strumporna).

Pan, soppa.

Panekourgin, få, erhålla.

Pdrapar, ryggstöd på slädar.

Pdratek, stor lastsläde.

Pdretap, skuldra.

PatHrgétHn, hål.

Pdluiutidlin, -jernpilspets.

PedlinådVgin, fäll, pels.

Pékudlin, köttknif (tunt yxblad i

träinfattning).

PéVmapfiV, förvilla sig(?).

Penkurgdthm, sår.

PénVuatkay, gosse.

Perfödlin, eldstad.

Pepdkadlin, fotknöl.

Peretköurgiu, värma.

PetaVéran, kulle.

Pétke-ydnenka, efter 3 dagar (dagen

efter öfvermorgon).

Pétka-hHtur, efter 1 år(?).

PéttedV, gammal is.

Pidlin, strupe, blåsa, vik.

Pimpim, aska, krut.

Pinapi, det snöar.

Pintekatköurgui, födas.

PVaka \

pl. PVakit i

PFiikin, liten, litet.

PVukanddVeka, minst eller mindre.

Pnd<>rgin, slipa.

Pndknt, slipsten.

Påapu, sot.

Poygitsidlin, stjelk, stängel.

Pöygin, skaft.

Påunten, lefver, subst.

Pétsyo, gäst.

ProtkotxkaypdfJin, träklyka (amu-

lett, som tschuktscher bära om
halsen).

Puyakotköurgin, säga.

stöfvel.
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R.
Rået, väg.

Raitkefiourgin, vara sömnig.

Raitlkenénoa, du är sömnig v
.

Ramanotskin, tobakspung.

l\'ännt, frågeord: hvad; hvad är det V

Rårak, lera.

Rdrka, seldon.

Råtskau, knifslida.

Rätkatte, ryggrad.

RearrCdtl irgin, flyga.

AVV/v, fjäder.

Rékin, af bvad (är detta
wA

RedlindudVakurgin, öpna banden.

Re.Vådlin I
,

,,L Uirtre i
'""^

Relgltlin, spann (afståndet mellan

långfinger- ocb tumspetsarne).

ReVk, nere (inoe?).

Remdyte, längre bort.

AV /'/ itköurgin, sk ära.

Hénurko, pil (båg-).

Ra

h

ii p.koods in, pilkoger.

Renourqin, rökbål i tälttaket.

Répadlin, hud, skinn.

Rerétfa, förlora.

Reretkönrgin, skuffa, bulta.

Rerpédlin, axel.

Retaiirgin, välja.

Rgtkut, ögonbryn.

Retatirgin, öppna sig (om hafvet, när

isen sprider sig).

Rétktn, skinn (mennisko- 1

.

Refkuderkargergin, mäta med spann.

Retletkuakitrgin, ställa upprätt i ver-

tikalt).

Re.tlidlin, finger.

RetVokudUu, finger-ring.

Retsaurgin, stå.

RrtsemkätVa, krokig.

Rgtsin, rep(?).

Rdtskomunkl, spänne på hundselar.

Retsöuti, gå in.

Rätten, bete, tand.

Rétteret, sena.

Rrttetérgin, lägga.

Ridunanko, framfor.

Ritskuna, sked.

Romkakurgin, taga,

Riiina, snedt stälda stänger, som

stöda tälttaket.

Rapéna, hammare.

harpunera.

T.

TadVateentaurqin, andas.

Taukérqin
\

,/,,,, .
' Tgörä, arbeta.

Metteykm, 1 p. s. pr. ind.J
'

Tayr^tköurgin (P.)
\

Teirku (V.)

Tdak, tobak.

Taakourgin, röka.

Takåtadlin I .. ... .

, „, , , - ögonhns, pupill (r).

pl. Tekuta J
* ' *_"

. V
Talaytirgin, slå.

Tamenuddlin, knif med böjdt blad.

TenintKdurgin, hosta.

Tannitkéurgin, tröttna,

Td-td, åt venster (kommando för

körhundar).

TatVatkåurgin, hamra.

Tautdt, skälla, v.

Tdutenyadlin, maj—juni.'

TedVdker, grafit.

TédVgio, storm, yrväder (*?).

1 'eérah ly, fogelspjut.

Teketsedlin, lockbete.

Tekétsin (Jrk.)
} , , . „.

„ ° VJ .
'

\ bröd (mat?\
Jakttski

|

TeVergin, (förorsaka?) smärta.

Temkéttem, tufva.
o o o 7

Teml*£rgin, vika in, stanna vid(?).

TriiinemVodzin, flaska.

Temnetsaygurgin, gå långsamt.

Tendyrgin, morgon.

Tenankagnmengrgin, visa knytnäf-

ven.
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skratta.

döda.

hatsvatten.

Tenantscitstoigergi», smaka.

Tinitkuana \

rr > iv )
sag-

lenédl uana \

Ténelin, vinge.

Teneurgin, sy.

Tenitkudurgin
\

Tenitku S

Ténkarédlin, flinta (elddon)

Tenpéirgin \

Tnpetköurgin \

TénraV, sot.

Tenni)g ur, längd (?)

Ténup, sandhög, liten kulle.

Teotsin, urinblåsa.
rPepagndergin, sjunga.

Teona, åra med blad i båda ändarna.

Tépérie. taga.

Téplitkua (tsupaken), tag fast (hun-

den)!

Ter, Térin, huru inånga (fråg.).

TgrffitHr* kött.

Térgoa, klyfver.

Terinatkergin, gråta.

Térkit, cunnus.

Tetirgitlin, söm.

TetVetVdekoak, (snön) yr.

TetVdypgn, dörrförhänge.

TetVdtergin, knyta nät.

TetVourgin, smälta.

Tetskuea, hugger af.

Tettdtergin, klättra.

TéttedV, dörröppning.

Tettona \

Tettöina j

styre(?) -

Ten, salt, bitter; ljusblå, ljusgrön

gul.

Téumimil
\

Téute f

Teutkdtkergin, ro med kort åra.

Tintin, is.

Tintiourgiii \ frysa (om vatten

Tintiö, 3 p. s. pr. ind. i m. m.)

Tirkir, sol.

pustar.

Tirkirayrgin , solnedgång.

Titita, nål.

Tittdtirgin, gå uppåt.

(yrnt) ttinetkuak
\ jag

'

(yet) timetkuk I du

Tiinet, pilsvans.

Tio, blodådra.

Titlitlet, perla.

Tiut\ medar, skidor.

Tndergin, himmel.

Todlitkudrkin, luta sig, stöda sigemot.

Tourenéyedlin \ . .
,

_, ,7,. < manen i sista qvart.
1 urenayealin )

Tsdkav, socker.

Tsdkea \

^,1 .. ) syster.
L saketta I

Tiatsandsörkin, januari— februari.

Tsdwraet; gängstig.

Tsaurgin, sofrumsförhänge (främre

väggen).

Tsautkuta, gå utan mål.

Tsélup, tuggbuss.

Tsémtsa, nära.

Tsenagtergin, spricka.

Tséne, vädersol.

Tsénegek, regnmoln.

Tsénel, kärl.

Tsenkattudnrgin, spotta.

Tséru, hustru (?).

Tsérrutser, ockra (jernoxidhydrat).

TsetlinéitodV ) ... , . , i

r^., ,.
"

ii, > blånad i huden.
TUthtodV \

Tsétlhi, röd, gul (i sammans.).

TsétVu-pdlulntin \
koppar, messing,

TsetVutsetV
|
gull (gul metall).

Tsetsametfkäkurgin, sluta ögonen.

Tsévkutso, blodsten (jernoxid).

Tsi, tarm.

TsimnVo-tsimhVo, än— än.

Tsipiska, hvila sig, sofva.

Tsötsot, tröskel (en stock, som ligger

på marken längs främre (inre) sof-

rUmsväggen).
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Tsuaydlinan, sand, strand, botten.

Tåupakdtan, åka med hundar.

Tsupakenraet, körväg (egentligen

:

hundväg).

Tå upakgnrarka, hundselar.

Tsuta, åt höger (ropas åt körhundar).

Tsutsan dze, november— december.

Tsutsuan, cunnus.

Tneneldfak, (jag) gäspar.

Tunui, främmande.

Tunutu, utländingar.

u.

U, svart, mörk, blå (i sammans.).

Uddlin, knif.

UddVomgrkin, förstå, begripa.

Udgdlinen, gräs.

Uatrkargérgin, mäta med famnar (af-

ståndet mellan de utsträckta ar-

marne).

Uderker \

pl. Udrkattif
f*mn

(
se ^^

Uakotkourgin, sätta sig.

Udnn%, vak.

Uangtkourgin, klippa hår.

Uanokadlin \ .

jr n j#> • ! kind.
Vanokadl gin )

Udreuar, trefot (del af tältstommen).

udreuku, tyngd, som hänger vid tre-

foten och hindrar den från att stjel-

pas omkull.

Udrkin, hafva, finnas.

Uatkddlinan, haka (på ansigt.).

Uatkay^rgin, hakskägg.

UétVuat, (snön) yrar.

Udfdlin
) o

Udurgin )
™^ X ^ *"«)

Udurgnat, (båg-) sträng.

UdVetkourgin, gifva.

UedVeporttlidlin
, pekfinger.

Uedliaut, snöskor.

Uem, å, bäck.

Uentåurgin, andas.

Uéran, källare (förrådsrum i jorden).

Uet'dkurgin, lära, v. a.(?).

UetVdkurgin, höra.

UétVkatV, käkben.

Ueuratdtirgin, frysa (känna köld).

Uidlitkourgin, kasta.

Uik, kropp.

Uyeurgin, blåsa, v.

Uyna, nej; det fins icke.

Uyoy, slunga, s.

Ukkantsi, regnrock (af tarmar).

Ukuepåygin, garfredskap.

Ukutkinet, (de?) smida.

Cmdraurgin, bryta af.

Umkin, tjock.

Unkri, ripor och harar (smärre mat

nyttiga landdjur?).

Uonka, der borta.

Uotkana, sådana der.

Upanka, skärm.

UrddVin, bredd (?).

Urkdtkuir, (solen) sjunker.

Urtratérqin, tömma, dricka ut.

Urtredlin, näfver.

Urtretirkin, synas igenom.

Urtrinan \ .

tt . > • / raka sig.
Utanematrrgin \

Utera \

r 'r x ) grön.
Utetsertu S

6

Utkat a, längs den kär.

Utkuarkin, här finnes.

UtVkouV
\

UitVkuV S

Utsktidzin, horisontela stänger uti

tältstommen.

Uttcmw, tunna (= träsäck).

Uttii, trä.

V.

Vaygirkina., platt hacka.

Vdp^tskadlin, böld.

Vgirvnr, barken af Alnaster fruti-

cosa och Pinus.

Veirtamnådlin, barken af Pinus.
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Tschuktschiska namn på djur och växter.

Däggdjur.

TaVdtskin, fladdermus (Vesperugo).

Yiréir, näbbmus (Sorex)(?).

JPipikadlin, lemmel (Myodes & Ar-

vi cola).

Eu-pipikadlin , halsbandslemmel

(Myodes torqvatus).

PanråyVqin \ , ,„ . N

„ ,
„', * > ekorre (Sciurus).

Kaoal a )

JidVaydV, murmeldjur (Spermophi-

lus).

MéVotadlin, hare (Lepus).

t-- v. v- 7 77- |vesla(Miistela nivalis).

_LmtsatSOkadlin\ I (Mustela er-
\ hermelin \ minea).

Nénnet, utter (Lutra vulgaris)(?).

Kéyper, jerf (Gulo borealis).

Tsupak
j

Kdmeak > hund (Canis familiaris).

Åttan I

Re
å
dttan, hund af en långraggig race.

Komforedttan, hund af en kort- och

släthårig race.

Neéuattan, hynda.

Attakdkar, valp.

Eine, varg (Canis lupus).

Rekåkadlin, räf (Vulpes vulgaris).

EdVu-rekökadlin, fjällräf (Vulpes

lagopus).

Kéyrien \ A . . .

vi. -7i 77- i
landbiörn (Ursusarctos).

Kénuadlm I

J

Umku, isbjörn (Ursus maritimus).

Rgrka, hvalross (Rosmarus arcticus).

MémetV, säl (Phoca foetida).

KdymemetV , sälunge.

EåtsarimemetV , fullvuxen säl.

UnadV, storsal (Phoca barbata).

Kédlidlin, Phoca fasciata.

Kön^ekon, (af rysk. kon') häst.

Opka, elg (Cervus alces).

Köran, tam-ren.

EdVadlu, vild-ren.

Tsedro, renoxe.

KtépadVgin, bergsfår (Ovis montana).

Rdu, hval (Balsena).

Kiupurau, en mindre hvalart.

Eneptsik, späckhuggare (Orca).

Pura, hvitfisk (Delphinapt. leucas).

Pura-udnkatte, narhval (Monodon

monoceros).

Foglar.

TdkkadV, fjälluggla (Strix nyctea).

KdpVeko, hökuggla (Strix hudsonica).

UédVe, korp (Corvus corax).

Oynoptsékadlin, trast (Turdus sp.).

Utterådlin, Sylvia, Anthus m. fl. små

sångfoglar.

Tihnkup, lappsparf (Emberiza lap-

ponica).

Ptsekadlin, snösparf (Emberiza ni-

valis).

Rdmau, Fringilla (Acanthis) sp.

Kedliptsékadlin, gråsiska (Fringilla

linaria).

Réumrou, snöripa (Lagopus rupestr.).

TudVekidlin, åkerhöna (Charadrius

fulvus).

PékonadV, fjällpipare (Charadrius

morinellus).

ArgitodVakidlin, strandpipare (Cha-

radrius hiaticula).

Yenatkudtsetlen, roskarl (Strepsilas

collaris).

Ketsdner, trana (Grus).

Tsdr^kodlin, strandvipa (Tringa).

UVpdtsak, Eurynorhynch. pygmseus.

Pékitsedlin, simsnäppa (Phalaropus

fulicarius).

Tekélsyak, tärna (Sterna hirundo).

Ydyak, måse (Larus).

Amnankin-yayak, gråtrut (Larus ar-

gentatus?).
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yénon-yayaL, ismåse (Lar. ebemeus).

Éttak \ borgmästare-måse (Larus

Tsikerga S glaucus).

Kåkrttak, kryckja (Lar. tfidactylus).

ÉrikadUn, Lams Rossi.

[
radri<kii)'tödliu,t)ui)o, låbbé(Lestris).

Amnunkin-uaéPukanådlin, bredstjer-

tad labbe (Lestris pomarina).

Ånkaken uadVukanödlin, långstjert.

labbe (Lestris Buffoni 1
.

Xrrkti, svan (Cygnus).

Ydyen, bläsgås (Anser albifrons).

UédFliifäi, taflacka (Anser bernicla).

Uippe, Anser hyperboreus.

TdlidVaut, hvithnfvad gås (Anser sp. ).

Lilekedlin, en dj^kand (Lampronetta

Fisheri).

Atsak ?
\

...
,-,, , 7 *ala (ruinmla idaeiahs .

Påygatiek <?>i

Kdttaädlin, alförrädare (Fuligula

Stelleri).

Émni 9 1 ejder (Somateria v-nig-

Ktipukencfl rum\

Yekadlin, praktejder (Somateria speé-

tabilis).

Jyérguii, skarf (Phalacrocorax )•

Yvuku, smålom (Colymbus septen-

trionalis).

uvdnketifyoiiku, Oolymbua Adamsi.

Tséadlin, tejst (Uria grylle).

Khuker, alka (Uria Brimnichi ).

Fiskar.

PédVupedV, rötsimpa (Cottus scor-

pius)(?).

Kanåudlin, hornsiinpa (Cottus qua-

dricornis) (? ).

Kédlikanahdlin
\

i dmkcmmidlin S

Tétenadlin, spigg (Gasterosteus).

Tikenng, flundra (Pleuronectes).

Uvokadlin, torsk (Ga&us).

Uéken, ismört (Boreogadus polaris).

spindel.

Phebetor ventralis.

Uråkadlin , Lunipenus

.

KddVameedlin, ?
- o 7

Tstasa, nors (Osmerus).

NétlfunutSi sik (Coregonus).

AdVanadlin, forell af Salnio alpi-

nus(?).

Avkänna • laxfiskar (?\ som jag en-

IA^nne dast hört tschuktscher

Euth ) berätta om.

Ryg-gradslösa djur.

Tkinaut, skalbagge (alla coleoptera).

Yeeye-kummadlin, ]arf.

Rökar, humla (Bombus).

Adlanuunradlin, en flugart, som vi-

sade sig på de första snöfria fläor

karne om våren.

Etotkoisl, slända(?).

MummatV, lus.

Epgpe \

Tsdrkadlin i

TsatVkadlin, krabba (Hyas aranea).

Klkakedlin, mussla.

Taddetko, mask (Enchytrauis).

Växter.

TVamkodlin, Petasites frigida.

Ä'«((//Vn/JtW//>/.Taraxaeumofficinale.

Alakelkadl\ Cineraria offieinalis.

Réraut, Pedicularis.

Ankaut, Halianthus peploides.

., . | Potent, emargrnatä-
"

l Vahlberg. apetala.

Eketödlin, Angeliea.

Ynitaut, Rodiola rosea.

Rititi U, i.
'

r, , ,,. ; Rubus chamiemorus.
Kaaltadiin

)

Etatsöpadlin, Armeria arctica.

Gndtedlin, Hedysarum obscurum.

Kefopadlin, Oxytropis.

TVkatadUn I ^ .- ...
, 7 . ; baxnraga sestivalis.

Oareötedlin, Yaccinium vitis idaea.

Ndtsakadlin, Ledum palustre.
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Kanödlin, Andromeda tetragona.

Oönedlin, Empetrum nigrum.

ÅkedV, Polygonum viviparum.

Mimiy \ Polygonum polymor-

Mimidliftgn I phum.

Popökadlin, Claytonia arctica.

UefoutcdUn, Oxyria digyna.

Nergdtlin, Rumex.

Gurqur, Betula nana.

KokonadMn, Salix sp.

Kukatkokonadlin, Salix polaris.

Kedoaydlinen, Oflyceria pendulina.

Toaydlinen \ _. ...

rr,
' „.. , lidymus mollis.

1 anruadltngn

)

Guitguit, Sphagnum.

Udttap, laf.

Murgit$itMn, renlaf (Clad. rangifer.).

Mrgomr, alg (Laminaria, Alaria).

Af tvänne tschuktscher har jag erhållit följande namn på några

Stjernor och Stjembilder, hvilka namn dock icke öfverensstämma i de

få beröringspunkterna, hvarför jag lemnar hvardera förteckningen för sig.

/
Tdetskatsop, Plejaderna.

AkaruVtenne \ _ .

„ .. ° Orion-
JXid ten in'

Tsunakdqile
\

Tsunumdetetlen

Köpkat
\ TviU

Uöpkat 1

Ts uéygue, Vintergatan

Uppgifter af Nött i frön Riraytinop.

MéVutankin, Cassiopea.

IltutVu, Perseus^).

Hnyotkenotsutlen, Stora Björnens

kropp.

Arguarhartyrgötsen, Stora Björnens

svans.

TsetVomdkom, Aldebaran.

Uélts in a ut, Procy011

.

Capella

lingarne.

Uppgifter of Araret frön Pitlekay. 1

YdnodVaot, Arcturus.

YådVaot, Vega.

Undpuger, Stora Björnens svans.

UolkindutV, Stora Björnens kropp.

AyguatVkotkötsetlen, Polstjernan.

Rån, Orions bälte.

Umkan, Cassiopea.

Naotskatfönkin, Berenices hår.

yettotVap, Svanen.

TsemnanenenételVan, Capella.

Tschuktschiska personnamn.

Mansnamn.

AdVaytséun.

Ano.

Äntxu.

Araret.

Attakaj.

Audno.

ÉdVuakctiu.

Éreren.

Erou.

Ettni.

Eli ii a.

Eiuitii.

GreniddVan.

tdlidVaut.

Yåtirahi.

Yåttti.

YedVaerqin.

Yéttelen.

Yettiigin.

Kdota.

KeVke.

Körange.

Kutter.

1 De föregående namnen äro troligen mer tillförlitliga än dessa.
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Ménka.

Notti.

XutsetVen.

Oådlirgin.

Omraurgin.

PédVakaj.

Peru.

Pndukun.

Rånau,

Ranaukurgin.

Renteu.
O

Rötsitlen.

RuVtrlgin.

TéVanto.

TépetVe.

TetVekay.

Téurinkaii.

Ts agg ii,ni.

Tsaygurgin.

Tsats o.

TSeptSo.

Tsetsi.

TupaydVat.

Uéketti.

Umkaérgin.

Upisin.

Qvinnonamn.
Agnana.

Åkonaut.

Dausautina.

Ek ia ut.

Eöinket.

11ä innit.

KaotVkau.

K t ikina.
o

Kli t'au t.

UtéAaut.

Mitonaut.

Yi ii i (ii)gaut.

KdutVkau.

Xåutsiii.

Xiiui innit.

Pån 1 1 ii.

Såytefta.

Såytenakka.

Tåutena.

Tséutay.

TsucPaut.

Tschuktschiska ortnamn.

Förteckning på byar längs kusten mellan kap Schelagskoj

och Anadyr-bugten.

Ert >x ii.

Enmeåtir.

AttOlh II.

f
o

/ i n ny in.

Kénmankait.

En mitta ii.

Enmåtir.

Yiikan.

Krninaiiliiiitii
c

Rgrkåypiyä.

Åkanyu.

En mittän.

Notatomlinan

JEkiatap.

rr ,rtr.
^

Vankaréma.

Akatiätir.

Kåymenay.

NeFpen.

Onman.

Potsekun.

KöVvtHn.

Pidlin.

Maynåtir.

Ylnretlen.
o

Pttlekay.

Rerdytinop.

Iii i ii n k tik.

Nåyt$kay.

KåkodVa.

Néytkun.

PådVonna.

Tåpka.

Minni.

Måmipidlin.

Emédlin.
, b

Enmittän.

Néttey.

Netteykenétskun.

Netteykenétskuken-pid

lekay.

Enyurmi,

Kenétikun.

EkddVuru.

Pdypidlin.

Tséytifa.

Tseettun.

ttsan.

Yekitsura.

Ek itUn.

Tsiitjui.

Utan.

Otténmittan.

Jiun.

Tntsouin,

Tiinkan.

UédVe.

Kénepay.

Péek (strax söder om

Ostkap). '

Xiiuamu.

Pndukun.Prpärtra.

1 Mellan Péek och Niinamu ligga några byar, hvilkas namn jag ej lyckats

återfinna bland mina papper.
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Yanrana.





OM

NORRSKENEN

TEGAS ÖFVERVINTBING vid BERINGS SUND

1878—79.

A. E. NORDENSKIÖLD.

(häktill en tafla.)

-«-

26





De norrsken, som sågos vid det ställe x
i Berings sund,

der den svenska expeditionen med Vega tillbragte tiden från

den 28 september 1878 till den 18 juli 1879, voro visserligen

för det mesta ytterst oansenliga, men förtjena likväl en sär-

skild uppmärksamhet för den prägel af oföränderlighet, denna
eljest så skiftande naturföreteelse här antog. Just härigenom

blir man i tillfälle att rörande vissa norrskens läge i rymden
påvisa några förhållanden, hvilka mindre tydligt framgå af

iakttagelser på norrskenen i deras vanliga, praktfulla och vex-

lande gestalt. Våra iakttagelser vid Berings sund tyckas näm-
ligen ådagalägga:

Att vårt jordklot är prydt, äfven under norrsJcensminimumår,

med en nästan ständig, enkel, dubbel eller flerdubbel ljuskrans, Jivars

inre hänt under vintern 1878—79 vanligen hade en höjd öfver jord-

ytan af ungefär 0,os jordradier, hvars midt var belägen ett stycke

under jordytan något norr om den magnetiska polen, och hvilken

med en genomskärning af omkring 0,3% jordradier utbredt sig i ett

plan vinkelrätt mot den jordradie, som träffar ljuskransens medel-

punkt.

Synområdet för den mest beständiga och regelbundna

krets i denna ljuskrans sträcker sig endast öfver få trakter

bebodda af folk med europeiskt ursprung, ett förhållande som
jämte hela företeelsens svaga ljusstyrka torde vara anlednin-

gen till, att man förut icke fäst den uppmärksamhet vid den-

samma, som den synes förtjena.

Det är bekant, att äfven strålnorrskenet i mellersta Sverige

ofta börjar med en båge af jämnt spridt (ej i strålar fördeladt)

ljus, hvars höjdpunkt ligger ungefär i magnetnålens nord.

Denna båge, som ej bör förvexlas med de stråldelade, ofta

äfvenledes bågformade norrskensbanden, utgör endast en yttre,

mindre regelbunden och mindre ofta utbildad ljuskrets, belä-

gen i ett plan parallel med den, hvarom här är fråga. Det

1 Fartyget låg infruset i skydd af några grundisar, 1,4 kilometer från

stranden, nära mynningen af Koljutschin bay, 67° 4' 49" n. br. och 186° 36' 58"

ostl. längd från Greenw. Norrskensiakttagelserna gjordes dels ombord, dels

från ett på den närmaste stranden af is uppfördt observatorium. Oaktadt vi

öfvervintrade några grader öster om 180° längd har jag öfverallt vid datum-

uppgifterna följt gamla verldens tidräkning.
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kransforrnade norrskenet eller, såsom man kanske kunde kalla

det, norrskensglorian utgör således blott en egendomlig, äfven

i sydligare trakter ofta iakttagen form af norrskenet i dess

helhet. Olikheten mellan den och våra vanliga norrsken är

emellertid mycket betydande. För att denna må framträda

tydligt, torde det, innan jag går vidare, vara lämpligt att med
några ord påpeka hvad som synes mig vara det mest känne-

tecknande för de särskilda företeelser, hvarom här är fråga.

Dessutom får jag fästa uppmärksamhet derpå, att vintern 1878

—1879 infallit vid ett norrskensminimum, och att det kanske

just varit denna omständighet, som låtit oss iakttaga de här

beskrifna företeelserna ofördunklade af norrskenets praktfulla

former. Under ett norrskensmaximum skulle helt säkert norr-

skenen äfven vid Berings sund artat sig betydligt annorlunda.

Härtill kommer, att åtskilliga omständigheter synas tala der-

för, att en betydlig del af norrskensbågarnes ljus absorberas

redan genom inverkan af den vattengas, som ingår i luft af 0°

till — 10°. Möjligt är derför, att de bågnorrsken, som äro ljus-

svaga, alldeles icke kunna ses då lufttemperaturen är öfver

fryspunkten.

Skandinaviska strålnorrsken.

Ett strålnorrsken i Skandinavien bildas af mer eller min-

dre ljusstarka strålband, sammansatta af raka skarpt begrän-

sade strålar och strålknippen, 1 som ligga tvärs emot bandets

längdriktning. Såväl band som strålar vexla hvarje ögonblick

utseende och läge. An skjuta strålarne upp till zenit och

hopas i dess gran skåp från flere håll till en norrskenskrona,

än falla de tillsamman och upplösas i ljusmoln eller föga regel-

bundna lager. An böjas och veckas banden till prydliga dra-

perier, än rätas de ut till jämna strålbågar eller strålhvalf. I

sjelfva banden jagar den ena strålen den andra i rastlös vex-

ling, och företeelsens prakt höjes ytterligare genom vackra

färgskiftningar.

Denna företeelses grunddrag utgöres således af vexling

1 Härmed betecknar jag raka, enkla ljusstreck på himlahvalfvet, mot-

svarande engelsmännens beams, fransmännens rayons, tyskarnes Fääen,

Weyprechts Strahlen, strålknippen. I skrifter om norrsken innefattar man
ofta under namn af »bågar» såväl bågar af jämnt spridt ljus, som mer eller

mindre tydligt stråldelade band. Dessa båda norrskensarter tyckas dock

vara af helt olika slag och ej böra förvexlas.
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och oro. Just derigenom borde den vara svår att i teckning

återge. Den har dock på ett mästerligt sätt blifvit afbildad i

de norrskenstaflor, som offentliggjorts af den franska expedi-

tionen med La Recherche till nordliga Norge och Spetsbergen.

Den sydbo, som ej varit i tillfälle att sjelf se fullt utbildade

strålnorrsken, torde af dessa taflor få en god bild af norr-

skenet i dess mest praktfulla gestalt och ett medel att med
den jämföra de här beskrifna och afbildade- bågnorrskenen. l

Norrskenen vid Mossel-bay.

Vår öfvervintringsplats 1872—73 vid Mossel-bay på Spets-

bergens nordkust (79° 53' 15" n. br. ; 1(3° 4' o. 1. fr. Greenw.) var,

såsom vidfogade karta visar, belägen innanför det ringformade

område, öfver hvars zenit den ljuskrans utbreder sig, som
bildar den vanliga norrskensbågen. Norrskenet antog derför

här en prägel, betydligt afvikande från de skandinaviska norr-

skenens. Vid Mossel-bay började norrskenen vanligen vid

södra eller sydöstra synranden med ett långt och lågt liggan-

de ljusband, - som helt säkert -utgjorde en af de förut omtalade

yttre ijuskransarne i norrskensglorian. Snart höjde sig ban-

det, blef ojämnare, ljusstarkare och deladt i strålknippen, som
tycktes sträfva att mötas i granskapet af inklinationsnålens

zenit. Strålknippena vexlade ständigt plats, tilltogo i antal

och omfång, tills de slutligen bildade de för nordbon välbe-

kanta stråldraperierna. Ofta höll sig norrskenet på detta sätt

uteslutande på södra himlahvalfvet, men vid andra tillfällen

kastades en del af strålarne hastigt liksom genom en plötslig

stormil öfver till norr. En mer eller mindre utpräglad, af

skenbart sammanlöpande strålar bildad krona uppstod nu.

Knappast hade denna nått sin högsta utveckling, förrän allt

sammans försvann, för att snart åter börja med en ny båg-

formad ljusdimma i söder, som småningom tilltog i ljusstyrka,

utbreddes till draperier och åter förvandlades till en hastigt

förbleknande krona. I ständig vexling upprepades företeelsen

på detta sätt timme efter timme, dag efter dag.

1 Under ett norrskensminimumår borde bågnorrskenen visa sig i nord-

ligaste Norge ungefär som vintern 1878—79 vid Berings sund, såvida ej luf-

tens höga värmegrad och derpå beroende halt af vattengas hindrar de sva-

gaste bågnorrskenen att synas vid Norges af golfströmmen uppvärmda kuster.

2 Öfverallt, der väderstreck nämnas, menas, ifall motsatsen ej uttryck-

ligen anges, rättvisande nord, syd, ost, vest m. m.
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Norrskenen vid Vegas vinterhamn.

I jämförelse med de ljusföreteelser, som ofvanför omtalas,

voro de norrsken, som visade sig vid Vegas vinterhamn, ytterst

oansenliga. Betecknande i det hänseendet är yttrandet af en
bland expeditionens fångstmän, bördig från nordliga Norge:
»Nordlys! Nordlys findes här slettes ikke. Mindestens inge

at regne på.» Medan de vanliga norrskenen kännetecknas af

praktfulla ljusföreteelser, af en rastlös oro, en ständig vexling

och rörelse, utmärkte sig de, hvarom här är fråga, af föga

ljusstyrka, samt af nästan fullkomlig stillhet och oföränderlig-

het. Några tydliga strålband sågos endast en enda gång (den

29 till 30 mars), men nästan alltid, då himlen var klar och då

den svaga ljusföreteelsen ej bortskymdes af solens eller må-
nens sken, syntes på nordöstra himlahvalfvet en båge af jämnt
spridt ljus, hvars högsta punkt låg 5° till 12° öfver S}rnkretsen.

Vanligen var bågen omkring 10° hög, och den utbredde sig då

i en regelbunden böjning ungefär 45° å ömse sidor om sin

höjdpunkt, som var belägen NNO. På obetydliga förändringar

när i bågens höjd, omfång och läge var denna båge (bild 1)

timme efter timme, dag efter dag oförändrad. Det kunde på
allvar ifrågasättas att få en fotografi af densamma genom en

» exposition» af 15 minuter.

Endast sällan visade sig strålknippen ofvan om bågen.

Vid Mossel-bay gjorde sig hos oss den uppfattningen gällande,

att bågarne med ett jämnt spridt ljus voro bildade af strålar

riktade mot åskådaren, och att stråldraperierna uppkommo ge-

nom att strålriktningen förändrades till ett plan, som bildade

en betydande vinkel med synlinien. Enligt hvad jag längre

fram skall visa ägde ett sådant förhållande mellan det jämnt

spridda ljuset och strålbanden icke rum vid Vegas vinterhamn.

Numera betviflar jag öfverhufvud, att de egentliga norrskens-

bågarne någonsin äro bildade af strålar, som täcka hvarandra

eller som äro riktade mot åskådaren. I sådant fall borde näm-

ligen bågarne vara ljusstarkare än strålarne, men ett alldeles

motsatt förhållande hör till regeln. Vid de norrsken, som
sågos vid Mossel-bay, var dessutom ljusbågen vida mindre

regelbundet kretsböjd, mer vexlande till form och till de olika

delarnes ljusstyrka än ljusbågen vid Berings sund. Afven på

sistnämnda ställe såg man dock stundom starkare ljusknutar

liksom pulsera från den ena delen af bågen till -den andra.

Sällan höjde sig bågen och då alltid med mindre regelbunden

böjning och ofta i förening med strålkastning till 20° ä 30° öfver
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synkretsen, ja ända till zenit. Oftare onigafs den vanliga bå-

gen, såsom längre fram meddelade bilder angifva, med en eller

flere yttre bågar, från hvilka den då skildes genom mörka
band, här och der afbrutna af strålknippen. Bågens öfre kant

var föga skarpt begränsad, i det att dess ljusstyrka småningom
minskades, tills den endast meddelade ett knapt märkbart

ljusskimmer åt himlahvalfvet. På nedre eller inre sidan var

deremot gränsen mellan ljus och mörker mer bestämd, hvar-

igenom det intiyck uppkom, att bågen hvilade på ett mörkt

molnlikt underlag — det mörka segmentet. Det rätta namnet
för detsamma skulle vara det obelysta segmentet. Hela den

öfriga delen af det norra himlahvalfvet är nämligen tydligen

öfverdragen med en svag från bågen utgående norrskens-

slöja. Det finnes dock äfven »mörka norrskenssegment» af

annan art. Medan nämligen stjernorna vanligen lyste ge-

nom det »mörka segmentet» med oförminskad glans, hände

det dock stundom, att detta icke var förhållandet. »Det mörka
segmentet» utgjordes då af ett vanligt moln, som tycktes hafva

norrskensbågens form. Från dess kant tycktes ljusskenet ut-

gå, men i verkligheten utgjorde det endast ett vanligt tunt

stratusmoln eller en lågt liggande dimma, som sträckte sig

utmed en större eller mindre del af synkretsen, och som icke

stod i något annat sammanhang med sjelfva norrskenet, än

att norrskenets ljus blef af molnet något förminskadt, hvar-

vid tillika den skenbara synranden omärkligt höjdes öfver

den verkliga. Det mörka segmentet blef nu mörkare än förut

och skarpt begränsadt af ett ljussken, som tycktes utgå från

segmentets molnkant. Med full visshet kan jag påstå, att de

lysande molnsegment, som vi sågo under vintern 1878—79, upp-

kommit på detta sätt. Sannolikt hafva några ljusdimmor, som
nätterna mot den 18 och 20 mars sågos nära isen i gran-

skapet af fartyget, haft ett likartadt ursprung. Säkert vågar

jag dock ej påstå detta.

Norrskensbågens läge i rymden.

Den i slutet på föreliggande afhandling meddelade för-

teckningen visar, att den vanliga norrskensbågen, den »van-

liga bågen», såsom den ombord snart kallades, var till sitt

läge underkastad så obetydliga förändringar och till sin form

så regelbundet böjd, att man ovilkorligen leddes på den tan-
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ken, att den härrörde af en ständig eller nästan ständig ljus-

krans, belägen i den öfre delen af luftkretsen.

Det är tydligt, att läget af denna ljuskrans lätt och säkert

skulle kunna bestämmas, om man hade tillgång till samtidiga

iakttagelser på densamma från tvänne olika ställen, men hela

företeelsen är beklagligen så oansenlig i jämförelse med de
vanliga praktfulla norrskenen, att den, åtminstone der dessa

samtidigt uppträda, ofta torde blifvit föga beaktad. Redan af

de vid Vegas vinterhamn gjorda mätningar af bågens största

vinkelhöj d öfver synkretsen, dess utsträckning och det väder-

streck, i hvilket den visade sig, kan man beräkna strålkran-

sens verkliga läge till jordytan under förutsättning:

l:o) Att strålkransen ligger i ett plan vinkelrätt mot den
jordradie, som träffar dess medelpunkt, eller, hvad som är det-

samma, att dess undre del öfverallt ligger på ungefär samma
höjd öfver jordytan. Skulle detta icke vara förhållandet, så

skulle vissa delar af kransen ligga på ett betydligt större af-

stånd från jordytan än andra, och antagligt vore, att med an-

ledning häraf så olika vilkor för ljusbildningen skulle före-

komma i dess olika delar, att ljusbågen helt och hållet skulle

förlora den prägel af jämnhet och likformighet, som särskildt

utmärker densamma;
2:o) Att strålkransen är cirkelformad. Äfven härför talar

den iakttagna ljusbågens jämna böjning och ljusets jämna för-

delning i dess olika delar. Det är visserligen möjligt, att vissa

afvikelser från cirkelformen förekomma, hvilka stå i samman-
hang med oregelbundenheten i de magnetiska krafternas för-

delning rundt om den magnetiska polen, men synnerligen be-

tydande synas de i alla fall icke vara, och så angeläget det

än är att i en framtid noggrant studera dem, så torde det

icke vara skäl att för deras skull nu afstå från försöket att

utreda hufvuddragen af denna märkvärdiga norrskensform;

3:o) Att man känner projektionen af ljuskretsens midt
mot jordytan. Samtidiga iakttagelser från tvänne lämpligt be-

lägna ställen skulle med lätthet och säkerhet besvara denna
fråga. Några dylika iakttagelser finnas dock för det närva-

rande ej att tillgå. Men med anledning af det sammanhangs
som man allt sedan Celsii och Hjorters tid känt vara rådan-

de mellan norrskenen och de magnetiska krafterna på jord-

ytan, och framför allt med anledning deraf, att norrsken s-

bågarnes höjdpunkt öfverallt ligger ungefär i den magnetiska me-

ridianen, är det tydligt, att man har att söka norrskensglorians

midt i granskapet af den magnetiska polen. Antager man,
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att den norra magnetiska polen är belägen vid 70° n. br. och
97° v. 1. fr. Greenw., så blir afståndet till Vegas vinterhamn
mätt på jordytan = 2601

/4, och vinkeln mellan Vegas meridian

och den storcirkel, som sammanbinder dessa båda punkter,

= N49°0. Efter den Gausska teorien var deremot den magne-
tiska polen år 1829 belägen vid 73° 21' n. br. och 93° 56' * v. 1.

fr. Greenw., hvilket ger ett afstånd från Vegas vinterhamn af

2501
/2 med en azimut af N41°0. Den magnetiska meridianen

bildar vid Vegas vinterhamn en vinkel af ungefär N 20° O med
den geografiska. Af den förteckning, som längre fram med-
delas, finner man, att ljusbågens höjdpunkt nästan alltid lig-

ger mellan NtO och NOtN, oftast i NNO. De tillförlitligaste

Bild 2.

norrskensiakttagelser, jag haft att tillgå, visa sålunda med be-

stämdhet, att medelpunkten för de oftast förekommande norr-

skensbågarne icke är att söka vid det ställe, der man vanligen

antager att den magnetiska polen är belägen, utan vid en när-

mare nordpolen belägen punkt, för hvilken jag tillsvidare an-

tagit läget 81° n. br. och 80° v. 1. fr. Greenw. Till undvikande

af förvexling skall jag framdeles beteckna denna punkt med
namnet norrskenspolen.

Vid beräkning af ljuskransens verkliga läge ur iakttagel-

serna öfver dess utseende och skenbara läge har jag gått till

väga på följande sätt.

Ifall (bild 2) V betyder Vegas vinterhamn, C jordens me-

delpunkt, H ljuskretsens höjdpunkt, N och O dess ändpunkter

1 A. Erman nnd H. Petersen, Die Grundlagen der Gaussischen Theorie.

Berlin 1874.
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vid synranden sedda från Y, M ljuskretsens medelpunkt, och
om man vidare antager:

r = jordradien,

1 = ljuskransens radie,

m = afståndet af dess medelpunkt från jordens,

h = verkliga höjden af H öfver jordytan, således HC=r+h,
P- = vinkeln mellan observationsortens horisont NYO och

ljuskransens plan NHOq, eller mellan normalerna till

dessa plan, = VCM = VPH,
a = YCH = vinkelafståndet mätt vid jordens medelpunkt

mellan observationsstället och fallpunkten af H mot
jordytan,

T = HYP = ljusbågens skenbara höjd, sedd från Y,

ft = ljusbågens halfva utsträckning utmed synranden sedd
från Y = NYP,

d =NMH = halfva vinkellängden af den del utaf ljusbå-

gen, som är synlig från Y; så får man 1
:

m ° n 3 Sin yTg -=Cotg/9
2

ö
' Sin {y+fi)

To-r
Cotg a = Cotg fi +

r + h

2jSin ^ - Sia//;

Cos y

Cos (r-f-a)

1 = (r + h) Sin (fi— a)

m = (r -f h) Cos (ju—a).

För Y — 90° äro dessa formler ej mer användbara, emedan de gifva

r +
Cos 90"

Cos (90°+ 0°)

io m $ Cotg 3
Man har då Tg- = nö

2 Cos fi

a =

r + h = T
1 + Cos 2 ^Tg 2

/9

1 + Cos 2 fiTg 2 3— 2 Sin 2
ft

1 = (r + h) Sin fi

m = (r + h) Cos fi.

Medelst dessa formler kan man beräkna ljuskransens genom-

1 Vid dessa formlers härledning har intet afseende fästats på jordaf-

plattningen. Detta skulle naturligtvis endast gifvit anledning till en vidlyf-

tighet. Deremot måste refraktionens inflytande på bågens utsträckning vid

synranden tagas med i beräkning. Vid 10° höga bågar ökar t. ex. refrak-

tionen bågens bredd under antagande af a = 25° med tre till fyra grader,

och vid mycket låga bågar blir ökningen till och med nära tio grader. For-

meln för Cotg a erhålles genom vilkoret att N, H och O skola ligga på
samma cirkelomkrets, hvilket ger NP 2 = HPx (2NM — HP).
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skärning samt dess verkliga läge till jordytan, under förut-

sättning att man mätt dess höjd (y) och dess bredd eller

amplitud (2 fl), och att man känner medelpunktens afstånd

(ju) från det ställe, der ft och y uppmätts. Af längre fram
meddelade förteckning synes, att den vid vår vinterhamn
oftast iakttagna norrskensbågen hade en höjd af 10° och en

amplitud, som i medeltal uppgick till något öfver 90°. y för-

ändras endast obetydligt genom refraktionen, hvaremot refrak-

tionens inflytande på fl är ganska betydligt. Tills vidare skall

jag för en för refraktion rättad normalbåge antaga: ?-=10
,.

/9=90°. För denna erhåller man under olika antaganden för

medelpunktens afstånd från Vegas vinterhamn:

(A)
fl
=45° r = io

D

p
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Hvad norrskenskransens afstånd från Vegas vinterhamn angår,

anser jag }i = 25° såsom det mest sannolika, emedan det för-

lägger dess medelpunkt så nära den magnetiska polen, som
med de verkliga mätningarne är förenligt, och inom den ellips,

som omger den del af norra halfklotet, der iuklinationen är

nära 90°. Att medelpunkten för norrskensbågen oftast är be-

lägen i denna trakt framgår för öfrigt, såsom jag redan nämnt,
deraf, att bågens höjdpunkt nästan alltid synes i magnetisk nord
från ställen, belägna utanför ljusbågens fallinie mot jordytan,

och i magnetisk syd från ställen, belägna innanför densamma.
En blick på en karta, på hvilken de magnetiska meridianerna
finnas utsatta, visar tydligen, att detta vilkor vida bättre upp-
fylles genom att antaga norrskenspolen vara belägen vid 81°

n. br. och 80° v. 1. fr. Greenw., än genom antagandet att den
sammanfaller med den magnetiska polen. Skärningslinierna

för de storcirklar, som tangera de magnetiska meridianerna

på ett afstånd af 20° till 30° från den magnetiska polen, träffa

nämligen jordytan i gran skåpet af det ställe, hvarom här är

fråga. För öfrigt behöfver jag väl knappast påpeka, att ljus-

bågens genomskärning och äfven läget af dess medelpunkt
flyttar sig. Under vanliga förhållanden sker detta långsamt
och inom vissa gränser. Under norrskensoväder deremot
hastigt, öfver vidsträcktare områden. Flere ljusbågar med
olika medelpunkter kunna till och med bildas på en gång.

Genom en längre följd af samtidiga iakttagelser från tvänne
olika ställen vore lagarne för dessa flyttningar sannolikt ej

svåra att utreda, men med de iakttagelser, som här stå till

buds, är detta ej möjligt. Här kan det endast komma i fråga

att ge en antydan om företeelsen i dess hufvuddrag, och ofvan
anförda siffror äro endast lemnade för att underlätta uppfatt-

ningen af det tolkningssätt, jag här söker göra gällande.

Dubbla bågar.

Såsom vidfogade förteckning anger, såg man vid Vegas
vinterhamn aldrig några utpräglade draperinorrsken. Men ej

sällan sågos dubbla eller flerdubbla bågar, af hvilka den ena
oftast motsvarade den vanliga norrskensbågen. Den andra var

nära parallel med denna och skild från den genom ett obetyst

het uppskatta och torde vara betydligt vexlande. Jag bar vid beräkningen
af ofvanstående värden på /?* antagit horisontalrefraktionen till 0°,7 och be-

traktat den skenbara ljusbågen för små värden af y såsom cirkelbåge.
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mellanrum, som stundom genomväfdes af radierande strålar.

Det är för en riktig uppfattning af företeelsen mycket angeläget

att söka bestämma det verkliga inbördes läget af de ljusbågar,

som sålunda iakttagits. Äfven i detta fall kunna några fullt

säkra slutledningar ej göras, med mindre man har tillgång

till samtidiga iakttagelser från tvänne på lämpligt afstånd

från hvarandra belägna ställen. Men några enkla betraktelser

kunna också här vägleda oss till en slutledning, som har stor

sannolikhet för sig. Trenne olika fall äro tänkbara. Antin-

gen ligga de båda ljusbågarne fullkomligt oregelbundet till

hvarandra, eller ligga de ofvan om hvarandra kring samma
helt säkert mot en gemensam punkt af jordytan lodräta axel,

eller ligga de med medelpunkterna på samma jord radie unge-

fär i samma plan. I första fallet skulle de visa sig för oss

som oregelbundet till hvarandra stälda ellipser, i andra fallet

som ellipser, hvilka alla hade de kortare axlarne i lodlinien,

Bild 3.

de längre parallela, och hvilkas omkretsar för mindre bety-

dande vexlingar i y i regeln skulle skära hvarandra. I tredje

fallet finge man bågar, hvilka för åskådaren skulle visa sig i

det inbördes läge, som vidstående figur (bild 3) antyder, d. v.

s. bilda delar af ellipser, hvilkas längre axlar äro parallela,

hvilkas kortare axlar sammanfalla och hvilkas omkretsar skulle

omsluta, ej korsa hvarandra. Iakttagelserna vid Vegas vinter-

hamn visa tydligt, att det sistnämnda förhållandet utgör regeln,

de förra, d. v. s. oregelbundet till hvarandra belägna eller

hvarandra korsande ellipsbågar undantag. Jag drager häraf

den slutsats, att de norrskensbågar, som vi sågo vid Vegas
vinterhamn, vanligen lågo ungefär i samma plan. Härvid kan
man ifrågasätta, om det ej vore mest naturenligt att detta blott

så till vida ägde rum, att de olika ljuskransarne låge på samma
afstånd från jordytan, med medelpunkterna på samma jordradie.

Ett bidrag till besvarandet af denna fråga lemna följande
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iakttagelser om skifformade norrskensbågar och om strålarnes

läge i glorian.

Skifformade norrskensbågar (Bild 4).

Den 14 mars 9* e. m. syntes tvänne parallela bågar, som
snart förenade sig till ett bredt ljusbälte, begränsadt af tvänne
mycket regelbundna kretsdelar. Den inre af dessa omgaf det

mörka segmentet och var enligt iakttagelser af dr Stuxberg 5°

hög med en utsträckning af ungefär 70°; den yttre var 15°

hög och hade en utsträckning af omkring 110°. Bådas höjd-

punkt låg i rättvisande NNO. Ljuset i det färdigbildade bältet

Bild 4.

Bred. janin båge, sedd den 14 mars 1879 9 ( 20m e. m.

var svagt, men jämnt fördeladt, möjligen med ett obetydligt af-

tagande uppåt. Det var snarlikt ljusskimret genom en matt-

slipad glasruta. Efter trettio minuters förlopp hopade sig

ljuset på bältets öfre kant och bildade der en mindre regel-

bunden ljusbåge. I denna visade sig här och der starka ljus-

knutar. Sedermera delade sig bågen åter i parallela band,

hvilka snart hopsmälte, hvarvid en långsam och lugn våg-

rörelse ägde rum, först från höger till venster, sedan tvärtom.

Derefter sköto ljusflammor från den undre bågen till den öfre,

men ej tvärtom. Sedan bågarne sammansmält, blef ljuset åter

jämnfördeladt, tills det mot morgonen småningom förbleknade.

I stället uppsteg från dess högra kant en 12° till 15° hög, 3°

bred, oredigt begränsad ljuspelare. Likartade skifformade norr-

sken sågos äfven vid flere andra tillfällen. Någongång ut-

bredde sig ljusbältet ända till zenit, men blef då ljussvagare

upptill. Jag anser dessa norrsken så till vida lärorika, som
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ljusets jämna fördelning i det breda bältet, hvars fallyta mot
jorden haft en tvärgenomskärning af flore grader, visar, att

dess ljus enligt all sannolikhet legat ungefär i samma plan.

Skulle det nämligen bildat en med jordytan parallel, jämntjock

ljusslöja, så hade ljuset vid 5° höjd, sedt från vår vinterhamn,

sannolikt varit betydligt starkare än vid 15°.

Strålarnes läge.

De strålar, som någongång, men sällan, voro förenade

med bågnorrskenen, började nästan alltid vid den inre bågen,

gingo derifrån till granskapet af den yttre, men öfverskredo don

ej. II varemot, då norrskenet var starkt, nya strålar sköto

från denna så väl mot den inre bågen som ut i rymden.

Detta förhållande skulle visa, att de strålar, hvarom här är

fråga, 1 icke ligga vinkelräta mot ljuskransens plan, utan att

de ligga i det plan, som sammanbinder ljuskransarne. Ifall

dessa ljuskransar voro bildade i ett bestämdt lager i den yt-

tersta luft kretsen, så är det dessutom antagligt, att äfven de

strålar, som sammanbinda dem, skulle vara bundna vid detta

lager. I sådant fall skulle strålarne icke blifva räta, utan bilda

kretsbågar med en radie lika stor som afståndet mellan jor-

dens medelpunkt och ljuskransen, och de strålar, som någon-

gång synas skjuta fram 50° till 60° från ljuskransens bräm,

skulle således, sedda från Vegas vinterhamn, endast undan-

tagsvis (i zenit) bilda räta linier. Vanligen skulle de hafva

en krökning af mänga grader. Det synes mig dock, som om
en sådan regelbunden krökning af strålarne lika litet före-

kommit vid Vegas vinterhamn, som på andra ställen, der jag

sett norrsken. Den vanliga norrskensglorian skulle i så fall

ligga i ett bestämdt mot norrskenspolens radie vinkelrätt plan. -

Möjligen hafva dock de långa ytterstrålarne ett helt annat

1 Jas måste särskildt påpeka, att jag ingalunda vill i>ast;i, att äfven strå-

larne i de viil starka norrsken synliga norrskensdraperierna hafva samma
läge som de föga skarpt utpräglade och föga ljusstarka strålar, som vi sågo

vid AYpis vinterhamn,
2 Amlra omständigheter tala dock derför, att de bågformade norr-

skenen företrädesvis uppstå i etl bestämdt lager af luft kretsen eller rättare

på on bestämd höjd öfver jordytan. Om man nämligen omedelbart beräknar

norrskenens höjd ur de tillförlitligaste iakttagelser, som gjorts vid Vegas

vinterhamn, under antagande att >< haft ett bestämdt värde (= 25°) för de bå-

gar, som visat si
;j länge på ett ställe med höjdpunkt i X:':r ' »Ö eller s\':>'< ,\ ,

så far man för de vanligaste bågarne:
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läge än de strålar, som sammanbinda tvänne norrskensringar,
i det att endast dessa senare ligga i norrskensglorians plan,

de förra kanske i inklinationsnålens riktning.

Ett närmare begrepp om min uppfattning af företeelsen

lemna bilderna 5 och G. Af de ljusbågar, om hvilka jag här
talat, bildade den, som vid Vegas
vinterstation hade en höjd af Kr,

den vanliga bågen, en ständig eller

nästan ständig i storlek föga vex-

lande ljuskrans kring norra de-

len af den nya verlden. De öf-

riga bågarne förekommo mindre
ofta och voro mindre regelbund-

na såväl i afseende å form som
storlek och höjd öfver jordytan.

I dem var äfven ljusstyrkan före-

trädesvis hopad på vissa ställen,

som flytta sig från en del af bå-

gen till en annan. Nedtill äro

bagarne skarpt begränsade, hvar-

emot ljusstyrkan småningom aftager upptill. Under starkare

norrsken är ljuset hopadt i upprättstående med inklinations-

nålen parallela (?) ljusknippen. Ofta äro bågarne samman-
bundna genom strålar, men strålkastning innanför den inre

bågen förekommer sällan.

Bild 5.

Enkel norrskenskrans.

Ljusstarka, elliptiska och mindre regelbundna norrsken,
iakttagna vid Vegas vinterqvarter.

Några utbildade draperinorrsken sågos, såsom ofvanför

omnämnts, endast en enda gång under öfvervintringen 1878

—

Den låga bågen, med hvilken norrskenet
vanligen börjar.

Den vanliga bågen.

De bäst mätta bågarne af 15° höjd, .sed-

ila den 14, 20 och 21 mars.

Båge uppmätl af <lr Almqvist den 29
mars 10' 46™ e. m. omslutande 2:ne
andra bågar al' 6° och 12° höjd.

Tydlig, skarpt begränsad båge med höjd-
punkt i 822° ' A' uppmätt af mig den

7
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1879. Deremot höjde och sänkte sig bågen samt flyttade sig

långsamt på synranden, och stundom visade sig bågar helt

och hållet afvikande från den vanliga. Till och med bågar,

som korsade hvarandra, syntes några gånger, t. ex. natten

mellan den 3 och 4 mars.

Bild 6.

Dubbel norrskenskrans med strålar.

I allmänhet voro de ljussvaga norrskenen fullkomligt regel-

bundna, de ljusstarka mer eller mindre oregelbundna. Afven
dessa började dock med den vanliga ljussvaga bågen. Denna
vidgade sig snart, delades i st}Tcken genom bildningen af starkt

lysande, men ej i strålar delade ljusknutar, hvilka bibehöllo

sig länge på samma plats, ofta ungefär i bågens omkrets, men
stundom hvar som helst på NO:stra sidan af himlahvalfvet, ja

till och med i zenit. Från dessa ljusknutar uppsköto flammor
af jämnt spridt (ej stråldeladt) ljus, ofta, enligt hvad det tycktes,

vinkelrätt mot glorians plan, och i så fall till en mycket be-

tydlig höjd öfver jordytan.

För att ge ett begrepp om företeelsens uppträdande under
denna form, meddelas här (bild. 7—20) några teckningar af de

vackraste norrsken, som 1878—79 sågos vid Vegas vinterhamn.

Afven dessa bilder kunna tjena till att åtminstone för nordbon
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förtydliga hvad jag förut nämnt om olikheten mellan norr-
skenen här och hemma. De första af dessa norrsken (bild.

7—15) sågos af löjtnant Nordqvist natten mellan den 3 och 4

Bild 7.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den 3 mars 9 !

e. va.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den 3 mars 9 ( 30™ e. m.

Bild 9.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den 3 mars 9' 50m e. m.
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Bild 10.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den 3 mars 11 ( I2m e. m.
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Bild 14.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den i mars 1' f. ni.

Bild 15.

Norrsken vid Vegas vinterqvarter den 5 mars 1' 25 m f. m.

^C%-"^r

Bild IG.

Dubbla bågar, sedda den 20 mars 9 ( 30'" e. m. Yttre bågens höjd = 15°.

Bild 17.

Skifva af jamat spridt norrsken. Den 21 mars 1 ( 15"!

f. m.
Största höjden = 60°.
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mars. De utmärkte sig genom det betydliga antalet af ljus-

bågar, som omslöto och korsade hvarandra. De andra (bild.

16—19) afbildades af kapten Palander och mig natten mellan

den 20 och 21 samma månad. Dessa utmärkte sig genom
bågarnes stora utsträckning, genom en starkt utpräglad ellips-

form, och derigenom att ellipsens mindre axel stundom ej

låg fullkomligt lodrätt, utan något lutande, än till höger, än

till venster, hvilket tycktes bero derpå, att glorians plan lång-

samt oscillerade kring sitt vanliga mot jord radien vinkelräta

läge. Oscillationernas storlek uppgick till 4 eller 5°. Bild 20 är

ett diagram af en mängd ytterst regelbundna norrskensbågar,

hvilka alla samtidigt sågos af dr Almqvist den 30—31 mars.

Bild 18.

Elliptiskt norrsken. Den 21 mars 2' 15m f. m.

Bild 19.

Elliptisk norrskensbåge. Den 21 mars 3' f. m.

Samtliga af oss sedda norrskensbågar visade sig naturligt-

vis som bågdelar ej af cirklar, utan af ellipser, ehuru ellips-

formen först t}
Tdligen framträdde, när ellipsens medelpunkt låg

öfver s}'nkretsen eller i dess granskap. Under sådana förhål-
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landen kan det vara lärorikt att beräkna läget af den skenbara

ellipsens medelpunkt .för olika värden af y. Under antagande

af fi = 25° och m (afståndet af norrskenskransens plan från jor-

dens medelpunkt) = 0,981, får man:

y. (norrskensbåerens
/ skenbara höjd.)

0°

5°

10°

15°

20°

25°..

Läget af ellips-

bågens medelpunkt
till synranden.

-9°,e

-7",o

~4°,6

-2°,2

+0°,7

+2°,7

30° +5°, 2

45° +12 D

,6

under synranden.

) öfver synranden.

Projektion mot horisontalplanet af sex på en gång sedda norrskensbågar.

Den 30—31 mars.

Vid beräkningen af dessa tal har jag icke tagit hänsyn till

refraktionen, hvilken höjer medelpunkten i granskapet af syn-

kretsen med nära en grad. Såsom vid fogade bilder utvisa,

öfverensstämmer medelpunktens beräknade läge med iakttagel-

sen, att norrskensbågar, hvilkas höjd uppgår till mer än sjut-

ton eller aderton grader, oftast visa en inböjning af bågens

fot vid synranden.
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Synområde.
(Jfr Tafl. 8.)

Den yttre bågen och de strålar, som utgå från den, hafva

ett vidsträckt synområde. Ifall de vid Vegas vinterhamn till

zenit gående strålarne verkligen legat i glorians plan och

dylika strålar funnits rundt om hela ljuskransen, så hafva

dessa strålar varit synliga i de länder, som ligga inom en på
jordytan rundt om norrskenspolen uppdragen krets med en

efter jordytan mätt radie af omkring 5,000 kilometer. Denna

krets skulle innefatta Norra Amerika till Kaliforniska viken

och norra delen af Florida, Britannien, norra delen af Pyre-

neiska halfön, norra Italien, Schweiz, Frankrike, Tyskland,

Österrike—Ungern, de Skandinaviska länderna, Ryska rikets

i Europa belägna länder ända till Krim och norra stranden

af Kaspiska ha fvet, Sibirien och norra hälften af Sachalin.

Den skulle framgå i granskapet af städerna S:ta Barbara (vest-

kusten af Förenta staterna), Savanvah, Lissabon, Valencia,

Roma, Silistria, Astrachan, Kjachta och Konstantinowsk (Sa-

chalin-sundet). Afven bortom zenit vid Vegas vinterhamn

sträckte sig strålarne någon gång. I så fall hade synområdet

ytterligare vidgats med ett utom nämnda krets beläget bälte

af flere graders bredd. Det skulle då omfattat Mexico, hela

Spanien, Marokko, Algier, Tunis, Italien, Grekland, europeiska

Turkiet, Mindre Asien, Kaukasus, nordligaste delen af Central-

asien och Mandschuriet, med ett ord äfven de länder, der

norrsken såsom sällsynta undantagsfall visa sig.

Härmed vill jag ingalunda hafva uttalat den åsigten, att

de vanliga europeiska norrskenen äfven utgöras af strålkast-

ning i norrskensglorians plan. Det vore ett allt för vågadt

uttalande, enär det skulle förutsätta, att tusentals iakttagare

varit vid uppfattningen af norrskensstrålarnes riktning utsatta

för synvilla, och det tyckes dessutom stå i strid med verkliga

mätningar. x

Draperinorrskenen hos oss synas vara belägna närmare

jordytan och stå tydligen i samma förhållande till de före-

teelser, jag här skildrat, som nordens oregelbundna vindar

och stormar till söderns passadvindar. Sannolikt är i alla

fall, att en del af de europeiska strålnorrskenen härröra från

1 Den erfarenhet, jag vunnit vid insamlande af underrättelser för be-

stämmande af eldmeteorers banor, har lärt mig, att dylika synvillor höra

till regeln, ej till undantagen. De bero vanligen derpå, att vi äro vana att

antaga, det synvinkeln på ett föremål, som afiägsnar sig ifrån oss, minskas,
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de strålar, som omgifva glorian och hvilka således ej ligga i

inklinationsnålens plan.

Synområdet för den vanliga norrskensbågen är deremot

ganska inskränkt. Dennas fallinie mot jordytan bildar en cir-

kel, som dragés med norrskenspolen till midt och med en

radie, mätt på jordens yta, af 18°. Om höjden öfver jordytan

är 0,03 af jordradien, så synes denna ljuskrans öfver horison-

ten i ett bälte af 14° å ömse sidor om fallinien. Tydligt är

dock, att företeelsen knapt kan ådraga sig uppmärksamhet
med mindre den ligger åtminstone tre till fyra grader öfver

synranden. I så fall blir dess synområde begränsadt till det

bälte af jorden, som inneslutes af tvänne cirklar, med norr-

skenspolen till midt och radier mätta på jordens rundning af

8° och 28°. Troligt är till och med, att denna båge i sjelfva

midten af detta bälte ofta ej är skönjbar af samma orsak,

och att den ökas för föremål, som närma sig. Detta är naturligtvis obe-

stridligt, ifall föremålet under tiden ej förändras i afseende å den verkliga

storleken af föremålets genomskärning i ett plan vinkelrätt mot synlinien.

Men om en dylik förändring äger rum, uppstå de mest besynnerliga syn-

villor. Ifall t. ex. en person på jordytan i A (bild 21) ser en i ljuskransens

plan liggande norrskens-

stråle BC, så iakttager han
i verkligheten endast, att

strålen ligger i planet ABC,
i hvilket äfven norrskens-

polen är belägen. Men det

händer lätt, att han ofri-

villigt drager slutsatser af

hvad han ser, som äro full-

komligt oberättigade och

oriktiga. Om strålens ljus-

styrka sedd från A små-

ningom tilltager från B till _£=JC -
'
__ *^r _~ — -^

C, så förlägges B långt bort

och C i iakttagarens ome- Bild 21.

delbara granskap. Han är

öfvertygad, att strålen har

riktningen BC. Om en motsatt förändring i ljusstyrkan äger rum, förlägges

B nära, C långt bort, och strålen synes hafva riktningen B"C". Det kan ej

nekas, att vid bedömande af stråldraperiernas läge en dylik missuppfattning

ofta synes hafva ägt rum. Om B ligger bortom t. ex. en skog, C försvinner

bakom ett molnlager, kan det till och med hända, till följd af irradiation,

att B förlägges innanför och något nedom trädtopparne, C nedom molnen,
och åskådaren blir nu fullt säker, att strålkastningen ägt rum mellan mol-

nen och skogen (från C" till B"). De flesta uppgifter om mycket lågt lig-

gande norrsken bero helt säkert på en dylik synvilla. Hvarje gång en eld-

meteor försvinner bakom en skog, förklara iakttagarne, att de tydligen sett

den falla ned i skogsranden.
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som gör, att man, öfverallt på en vidsträckt kontinent, sam-

tidigt kan hafva fullkomligt klar himmel på låga täta stratus-

moln när rundt om synkretsen, eller af samma orsak, som
föranleder, att man under snö}rra kan hafva klar himmel,

oaktadt alla föremål på några få meters afstånd äro höljda

i ett ogenomträngligt snömoln. l Ifall ljuskransen härrör af

en tunn, men utbredd ljusslöja, så kan man tänka sig, att

dess ljus i zenit icke är märkbart för personer, som stå under

ljuskransen, då den deremot ganska väl kan märkas från ett

längre bort beläget ställe. Om nämligen (bild 22) vinkeln mel-

lan ljusringens plan och den linie, som dragés från ett ställe

på densamma till en aflägset belägen observationspunkt b, kal-

las v, så förhåller sig kransens ljusstyrka i riktningen a till

ljusstyrkan i riktningen b såsom l'a^- Härtill kommer, att

en ljuskrans, h vilken är belägen såsom den, hvarom här varit

fråga, och hvars bredd, sedd från Vegas vinterhamn, uppgår

till ett par grader på de ställen af jorden, der man har den i

granskapet af zenit, i bredd upptager nära 60°. Den visar sig

derför der hufvudsakligast som en svag jämn belysning nästan

öfver hela himlahvalfvet, för hvilken man sällan torde söka

någon särskild förklaring. Den »vanliga bågen» var för öfrigt

redan här ofta så ljussvag, att den knappast skulle förmärkts,

ifall dess ljusstyrka minskats till hälften. Med anledning här-

af anser jag, att man från ofvan anförda synområde ytter-

ligare måste afskilja åtminstone tvänne grader å ömse sidor

om den krets, som utmärker glorians fallinie mot jordytan.

Det är med behörigt afseende härpå, som vidlagda karta är

upprättad.

1 Under vår öfvervintring anstäldes de magnetiska och meteorologiska

iakttagelserna såsom nämndt är i ett observatorium på land, 1,4 kilometer

från fartyget. Ofta hade det vid klar himmel, men med en fin yrsnö när-

mast jordytan varit fullkomligt omöjligt att hitta fram och åter mellan far-

tyget och observatoriet utan att troget följa den ledlina, som för dylika fall

var utspänd längs vägen.
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Norrskensglorians utseende, betraktadt från olika

norrskensbälten. l

Det är tydligt, att norrskenen måste antaga mycket olika

gestalt i de olika bälten, som finnas angifna på vidfogade karta,

och innan jag afslutar detta arbete, torde det vara skäl att

framhålla de efter min uppfattning mest framstående dragen
i dessa olikheter. Härvid måste jag ännu en gång erinra der-

om, att jag talar om de vanliga ljussvaga norrskenen, ej om
norrskenen under norrskensoväder.

I. Det första området.

Trakten närmast norrskenspolen, innesluten inom en krets

med norrskenspolen till medelpunkt och en på jordytan mätt
radie af 8°. Den vanliga norrskensglorian torde inom denna
krets s}rnas endast som ett ljusskimmer eller en låg ljusbåge

vid den ifrån norrskenspolen vända delen af s}Tnkretsen. Enär
vi sällan sett strålkastning eller andra norrskensföreteelser

innanför norrskensglorians inre krets, så borde norrskensföre-

teelser öfverhufvud inom detta område vara mindre allmänna.

Detta tyckes bekräftas af de talrika iakttagelser, man härifrån

har att tillgå från följande öfvervintringar inom denna af euro-

péer ej bebodda trakt:
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Det är inom detta område, som det isstängsel finnes, hvil-

ket hittills hindrat fullföljandet af sjöfärderna längs Amerikas

nordkust, och här var skådeplatsen för den Franklinska ex-

peditionens undergång. Inom detta område hafva ock ameri-

kanarne upptäckt den lämpligaste, sedermera såväl af ameri-

kanare som engelsmän beträdda vägen att nå en hög nordlig

breddgrad. Alla dessa omständigheter hafva bidragit att göra

det till ett af de bäst kända bland den höga nordens obygder,

och många böcker finnas tryckta om dess naturförhållanden.

I dessa intaga berättelser om norrsken en ganska underord-

nad plats — en omständighet som i och för sig är ganska

betecknande, då man betänker, att norrsken är en af de få

naturföreteelser, som bilda ett angenämt afbrott i den hög-

nordiska vinterns enformighet. Under öfvervintringen vid

Melville-ön såg Parry norrskenen som ett svagt ljusskimmer

i sydvest. Ha}Tes såg endast tre norrsken under sin öfver-

vintring 1860—61 vid Port Foulke. Och om de norrsken, som
syntes 1875—76 vid kap Sheridan i Smith Sound vid 82° 27'

n. br., säger Nares: »Light flashes of aurora were occasio-

nally seen on various bearings, but most commonly passing

through the zenith. None were of sufficient brillancy to call

for notice. The 'phenomena may be said to have been insigni-

ficant in the extreme, and, as far as we could discover, were

totally unconnected with any magnetic or electric disturbance.»

(Arctic expedition 1875— 76. Parliamentary Papers, C. 1636,

pag. 19).

II. Det andra området.

Ett ringformigt bälte, som inneslutes inom tvänne rundt

om norrskenspolen dragna kretsar med radier mätta på jord-

ytan af 8° och 16°. Här bör den vanliga bågen visa sig som

en ljusbåge, hvars höjdpunkt ligger i motsatt riktning mot norr-

skenspolens, således ungefär i magnetisk syd. Under följande

färder till den höga norden hafva öfvervintringar ägt rum i

denna trakt:
Bredd. Längd.

N:ö 14. Mercy Bay 1851—53, 74° 6' 117° 54' W.Gr. Mc Clure.

> 19. Prince of Wales Strait 1850—51, 72° 47' 117 u[44' » Mc Clure.

» 20. Port Kennedy 1858—59, 72° 1' 94° 14' > Mc Clintock.

» 21. Boothia Felix 1829—32, 69° 59' 92° 1' » Ross d. y.

» 22. Igloolik 1822—23, 69" 21' 81° 53' » Parry.

» 23. Winter Island 1821—22, 66° 11' 83° 11' » Parry.

» 26. Mossel-bay 1872—73, 79° 53' 16° 4' O. Gr. Nordenskiöld.

» 27. Sabine Island 1869—70, 74° 32' 18° 49' W.Gr. Koldewey. ._
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Bältet utbreder sig öfver södra delen af den Franklinska arki-

pelagen, nordligaste delen af Amerikas fastland, mellersta

Grönland och norra Spetsbergen. Sjelfva nordpolen ligger

inom detta område.

Hit höra de norrsken, hvilka synas i öfre delen af Davis

Strait, t. ex. det som Ross d. ä. iakttog 1818 den 23, 28 och

29 september vid 66° n. br. och 59° v. 1. fr. Greenw. såsom
upprättstående strålar vid södra synranden (förmodligen magne-
tisk söder), och det som Parry såg derstädes den 15 septem-

ber 1825 vid G901
/ 2 n. br. i form af en under två till tre tim-

mar nästan stillastående ljusbåge 5° eller 6° ofvan om syn-

kretsen i rättvisande sydost.

De omsorgsfulla norrskensiakttagelser, som gjordes under

den svenska expeditionen 1872—73 och hvilka ännu endast

blifvit högst ofullständigt offentliggjorda, l synas mig lemna
en god bekräftelse på de af mig här framstälda åsigter. Norr-

skensföreteelserna vid detta ställe borde i så fall uppfattas på
följande sätt. Norrskensglorians innersta krets, som vid Vegas
vinterhamn hade y = 5°, framgick vid Mossel-bay i granskapet

af zenit och var derstädes i allmänhet icke urskiljbar. Deremot
visade sig »den vanliga bågen» som en båge af jämnt spridt

ljus i magnetisk syd. Härifrån ägde strålkastning rum hufvud-

sakligast i norrskensglorians plan mot den inre kretsen, hvar-

igenom de vackra draperinorrsken uppkommo, som vi under
vintern 1872—73 ofta voro i tillfälle att iakttaga. När norr-

skenen blefvo mycket starka, skedde strålkastning äfven innan-

för den inre kretsen, d. v. s. äfven från zenit till magnetisk

nord, och en praktfull krona uppstod nu, hvars strålar tycktes

sammanlöpa i den punkt af himlahvalfvet, mot hvilken inklina-

tionsnålen pekade. Numera efter sex års förlopp kan jag dock

icke så fullständigt erinra mig alla enskildheter af dessa stor-

artade skådespel, att jag med full säkerhet skulle kunna påstå,

att min och mina kamraters omedelbara uppfattning berodde

på en synvilla. Möjligt är, att den norrskenskrona, vi så ofta

sågo, var belägen närmare jordytan och af samma slag som
strålnorrskenen i Skandinavien.

III. Det tredje området.

Ett ringformigt bälte, som är beläget mellan tvänne på
jordytan kring norrskenspolen dragna kretsar med radier

1 Observations météorologiques de 1'Expédition aretique Suédoise 1872

—

73. Rédigées par A. Wijkander. (K. Vet. Akad. Handlingar, Bd. 13, N:o 7,

sidd. 67—92).
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mätta på jordytan af 1G° och 20°. Denna trakt har den vanliga

bågen i zenit och närmare åskådaren än någon annan del af

jordklotet. Af skäl, som jag redan anfört, visar sig »den van-

liga bågen» härstädes mindre ofta som en båge, än som ett

allmänt ljusskimmer, hvilket dock torde vara så oansenligt i

jämförelse med de strålnorrsken, som här börja blifva all-

männa, att det sannolikt föga beaktats. Norrskensglorians

yttre krets bör visa sig inom detta bälte som en ljusbåge i

magnetisk syd, den innersta kretsen som en ljusbåge i magne-
tisk nord, och dessa bågar böra flytta sig öfver zenit från

nord till söder eller tvärtom. Bältet framgår öfver nordliga

delen af Britiska Amerika, mellersta delen af Davis Strait,

södra delen af Grönland (med undantag af dess sydligaste

del), Jan Mayen, södra delen af Spetsbergen, Beeren Eiland

och Frans Josefs land. Bland öfvervintringar i denna trakt

må nämnas de vid:

Bredd. Länsrd.

N:o 24. Point Barrow 1852—54, 7P20' 14" 7' W. Gr. Maguire.

» 29. Frans Josefs land 1873—74, 79° 51' 58° 56' O. Gr. Payer.

» 28. Beeren Eiland 1865—66, 74° 39' 18» 48' » Tobiesen.

Den egentliga anteckningsboken öfver den österrikiska expedi-

tionens norrskensiakttagelser blef visserligen qvarlemnad, då

»Tegetthoff» öfvergafs, men hvad som fans inskrifvet i den me-

teorologiska dagboken har på ett förtjenstfullt sätt blifvit sam-

manstäldt af expeditionens utmärkte fartygschef och fysiker

Weyprecht. De lemna oss en bild af norrskensföreteelserna

inom det bälte, hvarom här är fråga, under ett af de år, då

norrskenen äro talrikast och mest utvecklade. Femtioåtta

bågnorrsken, 13 med höjdpunkt i magnetisk nord, 28 med
höjdpunkt i magnetisk syd och 17, hvars bågar framgingo öfver

zenit eller flyttade sig öfver zenit från nord till söder eller

tvärtom, omtalas i förteckningen på norrsken sedda från Te-

getthoff 1872—74. Det är ock af hvad ofvanför anförts tydligt,

att den vanliga glorian här oftast bör visa sig som ett all-

mänt ljusskimmer, eller hvad Weyprecht träffande kallar

»Nordlichtäimst», öfver större delen af himlahvalfvet. I inled-

ningen till sin afhandling 2 fäster ock Weyprecht en särskild

uppmärksamhet vid de bågformiga norrskenen, som noga be-

1 Äfven större delen af vintern 1872—73 dref expeditionens i isen fängs-

lade fartyg »Tegetthoff» ikring inom detta område.
2 Die Nordlichtbeobachtungen der Österreich.-TJngarischen Aretisehen Ex-

pedition 1872—74 (Denkschr. der mathem.-natnrwiss. Classe der Kaiserl.

Akademie der Wissensch., Wien, Bd XXXV). Wien 1878.
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skrifvas. Betecknande härvid säger han (sid. 3): »Einzelne
Strahlen lassen sich darin nicht mehr erkennen. Der Bogen
besitzt meistens nur mässige Lichtintensität, und dieselbe ist

ziemlich gleichmässig in seiner ganzen Ausdehnung vertheilt.

Die Intensität ist allerdings langsam wechselnd, aber weniger
stellenweise, als gleichzeitig im ganzen Bogen. Besonders in-

tensive Nordlichterscheinungen treten niemals in der Form
des regelmässigen Bogens auf. Den Bogen charakterisirt die

regelmässige Form und die Ruhe der ganzen Erscheinung. >

IV. Det fjerde området.

Ett ringformigt bälte rundt om norrskenspolen med ra-

dier mätta på jordytan af 20° och 28°. Detta bälte går öfver

norra Sibirien, en stor del af Aljaska, Britiska Amerika, sydli-

gaste Grönland, Island, norra delen af Skandinaviska halfön

och Novaja Semlja. Här böra de svaga norrskenen börja med
en ljusbåge ungefär i magnetisk nord, från hvilken ofta radie-

rande strålar af större eller mindre ljusstyrka utgå antingen

fritt i rymden, eller till en annan med den första nära paral-

lel, men högre liggande båge.

Till detta bälte hänföra sig de iakttagelser, som gjordes

under Wrangels och Anjous vinterresor på det Sibiriska Is-

hafvet och under Vegas öfvervintring i Berings sund. Hit
hänföra sig äfven norrskensiakttagelserna från Island, Grön-
lands sydspets och mellersta delen af Britiska Amerika. Dessa
har jag dock icke haft tillgång till. Wrangel egnade stor upp-
märksamhet åt norrskensiakttagelser, och de norrsken han såg
tyckas, så vidt man kan döma af de beklagligen nog ofull-

ständiga meddelanden, som man finner dels i den bekanta be-

skrimingen om hans resa, ! dels hos Parrot, 2
till fullo bekräfta

tillvaron af en nästan ständig ljuskrans kring en punkt på
jordytan, belägen i granskapet af den magnetiska polen. Under
sina resor längs ishafskusten öster om Lena såg nämligen
Wrangel hufvudsakligast bågformiga norrsken i N 12°—22° O
(rättvisande).

V. Det femte området.

Ett bälte omfattande den del af norra halfklotet, der norr-

sken iakttagits och som ligger utom en krets med norrskens-
1 G. Engelhardt, Wrangels Eeise etc. Berlin 1839.
2 Physikalische Beobachtungen des Capitain-Lieutenant F. v. Wrangel.

Herausgegeben und bearbeitet von G. F. Parrot. Berlin 1827, sidd. 55—99.
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polen till medelpunkt och en radio uppmätt på jordytan af

omkring 28°. Glorians inro kretsar äro här icke synliga, men
väl doss strålar och dess yttre, mindre ofta uppträdande, min-

dre regelbundna och hastigare rubbade kretsar. De lugna norr-

skenen äro här mindre vanliga, men deremot iiro norrskens-

ovädren, de praktfulla draperinorrskenen allmänna. Hit höra

de bågformiga norrskenen i mellersta och södra delen af den

Skandinaviska halton.

Norrskenens talrikhet.

[fall man skulle kunna antaga, att antalet af de gånger,

som norrskensglorian är synlig, äfven Bkulle utgöra ett mått

på norrskenens talrikhet öfverhufvud taget, således äfven in-

beräknadl draperinorrskenen, så skulle man vänta sig att

oftast ta se norrsken i området 1. emedan man härifrån Ber

såväl den vanliga oorrskenskransen som de hufvudsakligast

på ett längre afstånd från norrskenspolen och förmodligen

närmare jordytan bildade draperinorrskenen; derpå skulle ett

bälte förekomma, der åtminstone de svagare, sydligare norr-

skenen icke äro synliga och hvaresl derför företeelsen i sin

helhet är mindre allmän än på föregående område. Derpå

skulle ett nytt maximumbälte möta, hvarest bågnorrskenen

äro allmänna, men der de flesta draperinorrsken redan ligga

under synkretsen. Hetta andra maximumbälte skulle slutligen

innesluta ett område omkring sjelfva norrskenspolen, hvaresl

äfven den vanliga norrskenskransen ligger under synkretsen

och der följaktligen norrsken i allmänhet böra vara mindre

allmänna. Pen af mig meddelade kartan skulle sålunda äfven

kunna användas som en karta öfver norrskenens talrikhet.

Under sådana förhållanden måste den ögonskenliga öfverens-

stämmelsen mellan min karta och den af prof. Frita ' medde-

lade kartan öfver norrskenens utbredning utgöra ett kraftigt

bevis för riktigheten af mina här uttalade åsigter.

Norrskenens upphörande.

De sista dagame af mars manad voro ännu mycket rika

på norrsken. Derpå hindrade mulen väderlek alla iakttagelser

1 // /•'///:. Die Geographieche Verbreitung <les Polarlichtes (Peterm.

Geogr. Mittheilungen 1874, sid. 8*7).
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ända till den 10 april ir e. m., då ett fcemligen starkt norr-

skon visade sig Jämförelsevis Lågt vid synranden från vest-

sydvest öfver norr till nordost. Natten mellan den L2 och L3

syntes ännu spår till en norrskensbåge, men oaktad 1 de när-

mast följande nätterna för det mesta voro molnfria, kunde mån
oj ens vid midnatt so oågol norrskensljus, om jag undantager

en svag belysning af tvifvelaktigt ursprung i ost. Den L3 april

Låg solon midnattstid vid Vegas vinterhamn 13° 44' under norra

synranden, och då var till och med midnattslid det lågor, som

utgör sätet för här beskrifna norrskensföreteelser, belyst af

solon. Vid donna tid sökte jag förgäfves att med spektroskopel

på nordöstra himlahvalfvot upptäcka något.ställe, som gal' don

vanliga gröngula norrskenslinien. Detta tyckes antyda, att de

bågformade norrskenens svaga ljus upphör eller åtminstone ej

mer kan urskiljas, då den del af lnftkretscn, der de hatYa sitt

säte, blir solbelyst. Med anledning häraf kan del vara upp-

lysande att beräkna de tider på årel och dygnet, då den van-

liga bagen i sin helhet och den från Vegas vinterhamn syn

liga del af densamma varit solbelysta. Under antagande att

den vanliga, 10' höga bågens höjdpunkt legat i rättvisande

NNO, att tion haft en för relVaktionon rättad utsträckning Ut-

med synranden af 90°, samt att dess medelpunkt på jordytan

legal 25° från Vegas vinterhamn, sä, blir kransens höjd öfver

jordytan 0,08 jordradior, och dess iallinio bildar en krets

med en på jordytan mätt radie af 17 'öl' oeh en medelpunkt

belägen vid 80° 11' q. bredd och 80° 30' v. längd från Greenw.

De sistnämnda talen har jag vid upprättande af kartan af-

rundat till 81° n. hr. och 80° v. Längd. Ett ställe beläget på

en höjd af 0,08 jordradier är ej mer solbelyst, då solen ligger

L4° under synranden af ställets fallpunkt. Häraf kan man
beräkna:

Att hela ljuskransen är dygnet om solbelyst då solons dekli-

nation är större än I 13° 13', d. v. s. april 25—augusti 17;

Att ljuskransen är helt och "hållet belyst en tid på dygnet å

ömse sidor om 5t 22w e. m. Gr. S. T. då solens deklination är

mellan 4-13°13' oeh — 5°25', d. v. s. augusti 18—oktober 7

och mars 7— april 24;

Att ljuskransen är dygnet om dr/ris belyst dä solens deklina-

tion är mellan — 5°25' oeh — 22° 35', d. v. s. oktober 8—de
cember 6 oeh januari 6—mars (i;

Att hela ljuskransen är obelyst en stund på dagen å ömse

sidor om (i' 38ra
f. ni. Gr. S. T. då solens sydliga deklination

är större än 22° 35', d. v. s. december 7— januari 5.

28
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Detta gäller för hela den ifrågavarande ljuskransen. Om
man deremot endast gör afseende på den del, som synes från

ett visst ställe på jordytan, så gestaltar sig förhållandet annor-

lunda och' olika för olika belägna ställen. Såsom exempel

härpå meddelas nedanstående tabell öfver förhållandet vid

Vegas vinterhamn. Den
grundar sig på antagan-

det, att ett ställe af den

vanliga norrskenskran-

sen icke är solbelyst då

solen ligger 14° under

synranden från ställets

fallpunkt, och på lösnin-

gen af de i vidstående

bild 23 framstälda sferi-

ska trianglar. Om S, S'

betecknar solen, N norr-

skenspolen, P polen, V
Vegas vinterhamn, WO
den från Vegas vinter-

hamn synliga delen af

norrskensbågen, och wo
dess mellersta halfdel, så har man, sedt från jordens medel-

punkt :

PN=9°19', NV=25°, VP=22°55',

PVN=22° 30',

WNV = S= 33° 42', vNV = | = 16° 51', 1

NW = Nv = No = NO = 17° 54',

SO = 104° då solen börjar belysa O, S'0 = 104° då solen

upphör att belysa O, o. s. v.

Utgående från dessa tal kan man beräkna, att vid Vegas

vinterhamn är:

å Sin /
På grund af den förut anförda formeln Tg -7 = Cotg ft

•

,^jn (y + .,)

'

Bild 23.
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Hela den vanliga bågen (WO)

Solens

deklination.
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Tabell öfver den tid på dygnet, då norrskenen började

och upphörde vid Vegas vinterhamn.

Började. Upphörde.

Dec. 7—8 7*30'" f. m.

» 22—23 8'

30—31 7' 30"' »

Jan. 16—17 7' e. m.

17—18 9' »

18—19 9' » 5 (

19_20 9' »

23—24 6'

27—28 9' 6'

Febr. 9—10 6 (

» 15—16 9' 45"' » 6'

» 16—17 10' 10'" »

, 21—22 5'

» 23—24 4'

» 25—26 7' 5'

>. 26—27 10' > 6'

» 27—28 9' » 5'

Mars 7—8 9' » 5'

12—13 3' 30"' »

13—14 10* 4'

14—15 9' 3'30m »

20—21 8' 30'" » 3'

, 27—28 2 (

>

28—29 3'

29—39 9' » 3' »

Om man jämför denna och näst föregående tabell, så fram-

går det:

l:o) Att de vanliga norrskenen vid Vegas vinterhamn om
morgonen upphörde att synas, då öfre delen af det öfver stäl-

lets horisont belägna stycket utaf norrskensglorian blef solbe-

lyst; norrskenen räckte således på morgonen vid vintersol-

ståndet till V28
1

f- m., febr. 1 till & f. m. och mars 15 till 3'

f. m., o. s. v.;

2:o) Att deremot den tidpunkt, då norrskenen om aftonen

började att synas, tycktes vara oberoende häraf. De började

nämligen nästan hela tiden ungefär vid 9-tiden.
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Norrskenets sammanhang med jordmagnetismen.

Under vår öfvervintring anstäldes hvarje timme från den

1 nov. 1878 till den 1 april 1879 i det förut nämnda, af is

uppförda observatoriet iakttagelser öfver de jordmagnetiska

krafternas riktning och styrka, barometertrycket, lufttempera-

turen, himmelens utseende m. m. De magnetiska iakttagel-

serna komma framdeles att utförligt bearbetas. De böra bland

annat lemna goda upplysningar om beskaffenheten och stor-

leken af de förändringar, som samtidigt inträffa i de bågfor-

made norrskenen och jordmagnetismen. Här kan jag i af-

seende å denna fråga endast fästa uppmärksamhet derpå, att

då den > vanliga bågen» under gynsam väderlek och belysning

knappast någonsin saknades, så vida den ej uppgick i starkare

norrskensformer, så kan dess inflytande genom vanliga magne-

tiska variationsiakttagelser ej påvisas. De starkare norrske-

nens inflytande på magnetnålarne voro deremot äfven här

mycket märkbara. Enligt löjtnant Hovgaard, som under ex-

peditionen hade att öfvervaka de magnetiska iakttagelserna,

:> visar deklinationen, då norrskenen ökas i styrka, en ringa be-

nägenhet till vestlig afvikning, medan intensiteten vexlar

starkt; den horisontela komponenten aftager, den vertikala

tilltager, isynnerhet när norrskenet närmar sig zenit. >

Det bågformade norrskenets spektrum.

De spektralundersökningar, som gjorts af norrskenet, hafva

såsom bekant gifvit olika utslag. Jämte en gul eller gröngul

linie med våglängd af 557,o, som alla forskare iakttagit, har

man erhållit dels ett kontinuerligt spektrum, dels ett linie-

spektrum, bestående, då det visar sig fullständigt, af en röd

linie, hvilken har en våglängd af 630,o och endast synes vid

rödfärgade norrsken, samt af åtskilliga andra grönblåa, blåa,

indigoblåa eller violetta linier med mindre våglängder änden
gröngula. Af de gjorda iakttagelserna drager professor Ång-

ström den slutsatsen, att norrskenets spektrum härrör af

tvänne olika ljuskällor, dess ena del, den gröngula linien, af

fosforescens i de öfversta luftlagren, den andra delen, de öfriga

linier som blifvit uppmätta, af ljus uppkommet genom elek-

triska urladdningar på ett större eller mindre afstånd från

jordytan. Det vore med anledning häraf af vigt att få en så
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noggrann kännedom som möjligt om beskaffenheten af det ljus,

som tillkommer de norrsken jag här beskrifvit, hvilka, såsom

jag ofta påpekat, äro betydligt afvikande från starka norrsken

i sydligare trakter. Beklagligen äro de upplysningar jag i

detta hänseende kan lemna ytterst bristfälliga, beroende der-

på, att under den tid dessa undersökningar pågått en så bister

köld i förening med hård blåst nästan ständigt varit rådande,

då de starka bågformade norrskenen visade sig, att utförliga

spektralundersökningar knappast voro möjliga, bland annat

derför att instrumentets okular efter en minuts begagnande

fördunklades af rimfrost från ögats utdunstning. För att und-

vika denna olägenhet borde framtida polarexpeditioner vara

försedda med ett litet glasobservatorium, så inrättadt, att obser-

vatorn och okulardelen af spektroskopet vore skyddade mot
den allt för starka kölden. Önskligt vore dessutom, att den,

som skall syssla med dessa undersökningar, innan afresan en

tid på allvar arbetat med dylika undersökningar i hemlandet.

Den för vårt behof efter anvisning af friherre Wrede särskildt

förfärdigade, eljest mycket ändamålsenliga spektralapparaten

»k vision directe» hade dessutom den olägenheten, att mycket

svaga spektra ej mer kunde urskiljas, då hårkorset belystes

för mätningar. Slutligen hindrade tillfälliga omständigheter

mig att undersöka de mest ljusstarka i grönt och rödt skif-

tande bågnorrsken, som ett par gånger visade sig. Det bidrag

jag här kan lemna till lösning af denna fråga inskränker sig

derför till följande:

Mycket svaga bågnorrsken gåfvo icke något märkbart

spektrum eller på sin höjd en ytterst svag kontinuerlig gråblå

belysning öfver en del af synfältet. Denna gråblåa belysning-

visade sig före den gröngula norrskenslinien. Medelstarka

bågnorrsken gåfvo vid en temperatur af — 40° alltid den grön-

gula norrskenslinien, hvars våglängd erhölls ungefär = 556,3.

Denna gröngula linie omgafs af ett gråblått spektrum, hvilket

en gång (vid — 36°,3) sträckte sig ungefär från D till F utan nå-

got annat afbrott än den gröngula linien, en annan gång (vid

— 33°,2) var det kontinuerliga grönblåa ljuset nästan försvunnet

ett litet stycke å ömse sidor om den gröngula linien och fältets

jämna belysning på ett par ställen afbruten af starkare ljus-

strimmor. Vid detta tillfälle föreföll det mig som om man i

spektrumet kunde märka en benägenhet till öfvergång från

kontinuerligt ljus till liniedeladt, I tanke att olikheten mellan

dessa båda spektra berodde på den olika lufttemperaturen och

på luftens derpå beroende olika halt af vattengas, väntade jag
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med otålighet få tillfälle till en spektralanalytisk undersökning
af det bågformiga norrskenets ljus äfven vid en temperatur af

— 0°. Men tillfälle härtill erbjöd sig icke, emedan en kall

väderlek, oftast i förening med molnhölj d himmel, var oaf-

brutet rådande under den del af våren, då nätterna ännu voro
tillräckligt mörka för norrskensiakttagelser.

Sammanställer man mina iakttagelser med dr Wijkanders
under öfvervintringen 1872—73 i Mossel-bay, så får man:

Iakttagelser af dr Wijkander vid Mossel-bay 1872—73.
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sidan till ett temligen bredt band med obestämd kant. Vid

— 36°,5 är den mättade luftens vattenhalt endast en tiondedel

af vattenhalten vid — 10° och en tjugutredjedel af vattenhalten

vid 0°. D.et synes mig derför möjligt, att den påpekade olik-

heten i norrskenens spektra beror på en olika halt af vatten-

gas i de närmast jordytan belägna luftlager, som norrskens-

ljuset går igenom innan det når vårt öga.

Professor Lemström anger, att han i högnordiska länder

sett den gröngula norrskenslinien i spektrumet af det ljus,

som utgår från krönet af snöhöljda berg och från ett snötäckt

tak eller från snölagret som täckte en frusen sjö. Försök

som jag gjort att vid Vegas vinterhamn på detta sätt bekräfta

norrskensljusets närvaro i de lägsta luftlagren hafva visat:

l:o) Att vid Vegas vinterhamn 1 något ljus af det slag pro-

fessor Lemström omnämner utgick hvarken från krönet af

omgifvande snötäckta höjder eller från omgifvande snöfält;

2:o) Att man vid dagsljus erhöll ett skarpt begränsadt gult

band i spektrumet af det ljus, som vid mulen väderlek utgick

från solbelysta snömoln, eller som gått genom en halfgenom-

skinlig tjock, blå, rimfrosttäckt isvägg. Detta band är jämnt,,

skarpt begränsadt isynnerhet åt det gröna fältet, rent svaf-

velgult utan dragning i grönt. Våglängden för dess midt er-

hölls ungefär = 585. Det har tydligen intet att skaffa med
norrskenslinien.

Norrskensljusets polarisation.

Upprepade undersökningar med polaroskop af ljuset från

de bågformade norrsken, som sågos vid Vegas vinterhamn,

visade att det icke var märkbart polariseradt.

Vid utarbetningen af detta bidrag till kännedom om norr-

skenens läge i rymden har min tillgång till föregående skrifter

i ämnet varit ytterst inskränkt. Isynnerhet måste jag be-

klaga, att vårt ganska rikhaltiga resebibliotek ej innehöll

Mairans, Bravais', Fritz', Loomis' m. fl. arbeten i ämnet. Efter

hemkomsten har jag dessutom funnit, att en metod för beräk-

ning af norrskenens höjd, snarlik den som här af mig be-

1 Man bör härvid erinra sig att 1878—79 var ett norrskensminimumår.
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gagnats, redan blifvit föreslagen af Fr. Chr. Mayer (Comment.

Acad. Seient. Petropolitanae. T. I, sid. 351. S:t Petersburg 1728)

och begagnad bland andra af Torbern Bergman (Kgl. Vet.

Akad. Handl. XXV, Stockholm 1764, sid. 193 och 249; XXVII,
1766, sid. 224). Bergman kom dock till oriktiga tal, emedan
han antog att medelpunkten för norrskenskransen låg på den

jordradie som träffar nordpolen. Dessutom hade han icke till-

gång till några iakttagelser öfver den vanliga bågen, utan en-

dast till mätningar på de från sydligare trakter synliga stora,,

mindre regelbundna norrskensbågarne. Med kännedom om
huru knapt tillmätt den arbetstid är, som efter hemkomsten
från en lång forskningsfärd till okända länder kan sparas för

egna studier, har jag dock föredragit att genast meddela en

beskrifning på hufvuddragen af de norrskensiakttagelser jag-

gjort vid Vegas vinterhamn framför att uppskjuta offentlig-

görandet till en obestämd framtid. Bristande tillgång på före-

gångares skrifter torde kanske i någon mån uppvägas deraf,

att jag, medan detta nedskrifvits, varit i tillfälle att ständigt

med de verkliga företeelserna i naturen jämföra de bilder jag

här sökt teckna.



Förteckning öfver tydligt utbildade bågformade
norrsken, sedda under öfvervintringen 1878—79

vid 67° 4' 49
" n. br. och 186 36' 58" o. 1.

fr. Greenw.

Oktober 1878.

4'5m f.i

4'

0'
»

4' s

Luft-
tompor.

1 1 ,0

16 .

'

il ,i

20 ,a

754.9

75 l .o

7.
"i 7. i;

770.1

C:£d

NNO

NO

20

tOa

110

(Ganska ljusstarkt med radierande

I strålar; bågen bestämd genom jåm-

I föreiso med stjemorna Vegas, Arcturi

loch jVlizars läge.

Diffus norrskensbäge.

»Den vanliga bågen ».

En tydlig båge.

Under oktober manad var månen cirkumpolär den 14— 18,

och minst hälften af himlahvalfvet molntäekt alla nätter

mellan den 1 och 20 samt nätterna mot den 23 och 26 till

månadens slut.

November 1878.

b
OR
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Under november månad var månen eirkumpolär den 10

—

14, och mer än halfva himlahvalfvet om natten ständigt moln-

betäckt utom nätterna mot den 11), 20, 22, 2o och ;HJ. Arven

om nätterna mot den 22, 23, 24, 28 och 29 syntes ett jämnt

norrskensljus mellan molnöppningarne i NO, hvilket helt sä-

kert härrörde från molndolda norrskensbågar.

December 1878.

c
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Januari 1879.

Timme.

O'— 2' f.m.

15

16

»

17

18

19

20

24

25

26

2'.'

6'

Luft-
temper.

-4°,3

m.m

746.2

Bagens
höjdp:t.

NNO

-20 ,o

— ö »

9' e.m.
c/ »

3' f.m.
0'

— 5' f.m.

9' e.m.

1
(

f.m.

7' e.m.

9'— 11' »

0'

2' f.m.

9'— 12' e.m.

0'-6' f.m.

9'45'"-12'e.m.

3' f.m.

748.2

Höjd.

20'

NtO

135

' + 8*

— 25 ,o

—34°,o

— 37°, o

— 38°,4

— 34°,2

— 35 ,4

— 39°,4

-37 ,8

— 27°,4

— 39\4
— 37°,s

— 36°,s

— 36°,

c

— 33°,n

— 32°,o

— 39°,

o

—38°,4

761.0

769.4

769.1

769.9

775.2

774.0

NNO
NOtN
NNO
NNO
NNO
NNO

69.4 NtO

12

io
:

10
'+10'

11°

768.4

754.0

756.3

755.5

755.0

753.7

NNO

NotN
N

NtO

744.3

745.8

751.2

751.8 NO

' +
30

30°

112

90

112

90
90

90

78

15° + 5

90

135'

112

135

Denna inre båge omgifven af

en yttre, som framgick unge-

fär från V22°N öfver zenit

I till 022°S.

Efter 3* höjde sig bågen och

vidgade sig mot öster. Norr-

skenet börjades synas 7 1 e.m.

vid 5° höjd, 2 timmar der-

efter syntes 2:ne bågar, den

inre 1° bred, den yttre 8°

hög och 2° bred. Ljuset upptog-

112° af synranden med en

'höjd af 10°. Efter 1 timme

gingo båda bågarne tillsam-

mans genom oregelbundna

strålar, som utgingo från den

inre bågen, hvarvid höjder»

af den yttre bågens mörka

segment ökades till 15°. Ännu

sex timmar derefter syntes

,spår till båda bågarne.

\Bågen bibehöll sig oförän-

drad den 18 4' f. ni.

CBågformade norrsken hela

| natten från den 18 9' e.m.

[till den 19 5 ( f.m.

/Bibehöll sig med föga förän-

dring 3:ne timmar.

(Tre bågar i vanlig riktning

I innanför hvarandra. Den yt-

Uersta kastade flammor till

125° höjd.

Bibehöll sig till 6 (
f. ni.

(Starkt norrsken från den 24
6' c. m. till den 25 6' f.m.

med dubbla och delvis starkt

utbredda ljusbågar.

(Starka bågnorrsken från den

(25 9' e. m. till den 26

^4
( 30'" f. m.

(Den vanliga bågen öfver ett

! mörkt segment af 5° till 8'

(höjd hela natten.

(Mer eller mindre ljusstarka

] bågar under hela natten till

[o' f. m.

Under januari månad var månen cirkumpolär den 4—8.

Åtminstone halfva himlahvalfvet var molnbetäckt alla nätter

från den 2 intill den 15, samt nätterna mot den 21, 23, 27, 30

och 31. Äfven de stjernklara nätterna bortskymdes svaga och
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låga norrsken lätt af snöyra. Men 9' och 12' e. m. den 22 var

stjernklart utan att hvarken norrsken eller yrsnö finnas an-

tecknade; förmodligen har detta dock berott på en tillfällig

uraktlåtenhet af observatorn.

Februari 1879.
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Luft-
temperatur.

30 0' 40
m

f. -36 ,o '55.4

Bågens
höjdpunkt

2NNO

Höjd.

00

60 156

i flammor af

strålar, som en-

dast hade båg-

breddensläDgd.

De konvergera-

de obetydligt

inåt bågen.

Strålknippena

flyttades ha-

stigt utefter

bågen från hö-

ger till venster

och tvärtom.

Nedtill voro de

vackert rosa-

färgade, imidt-

en ofårgade,

upptill gröna.

På ett ställe

syntes ett gult

band mellan

det röda och

gröna. Mellan
1' och 2 ! vidt

utbredt starkt

diffust ljussken

utan regelbun-

den begräns-

Under mars månad var månen cirkumpolär den 1—4 och
27—31. Följande nätter var åtminstone halfva himlahvalfvet

molnbetäckt, nämligen nätterna mot den 9, 17, 18, 19, 22—25,

31 mars och 1 april.

April.

Under början af april månad herskade ständigt mulen
väderlek. April den 10 och 12 syntes kort före midnatt långs

synranden i norr »spår till norrsken. Efter den 13 sågo vi ej

mer några norrsken.

Denna förteckning ger icke något begrepp derom, huru
beständig företeelsen i sjelfva verket var. När som helst, då

det var klart och norrskenets svaga ljus ej fördunklades af

solens eller månens, kunde man efter 9' e. m. nästan med lika
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säkerhet påräkna att finna den vanliga bågen på nordöstra

himlahvalfvet, som att i en annan del af detsamma finna vin-

tergatan. Den är dessutom så till vida ofullständig, att jag i

den icke anfört andra iakttagelser än de som äro beledsagade

af mätningar, eller vid hvilka uttryckligen finnes angifvet, att

norrskenet varit bågformadt. Anteckningar sådana som »norr-

sken i NO», »svagt norrsken», »norrsken nära synranden från

NV—NO» äro för undvikande af vidlyftighet utelemnade. Helt

säkert härrörde äfven dessa ljusföreteelser i de allra flesta fall

från halfbildade eller molnhöljda bågar, eller ljusslöjor i norr-

skensglorians plan. Öfverhufvud kunna norrskensföreteelserna

i Berings sund 1878—79 kännetecknas sålunda:

Bågnorrsken, vanligen med höjdpunkten i NNO, nästan

ständigt efter 9' e. m.

Draperinorrsken, endast en gång fullt utbildadt.

Stjernklart, utan månljus eller tydligt norrsken. Möjligtvis en

eller två nätter mellan den 1 november och 14 april. Före

november egnade vi ej tillräcklig uppmärksamhet åt företeel-

sen, och efter medlet af april blefvo nätterna för ljusa för

iakttagande af hithörande svaga ljusföreteelser.

—§4~
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För erhållande af geografiska ortsbestämningar anstäldes

under Vega-expeditionen följande olika slag af astronomiska

iakttagelser:

1) Under färden utmed Asiens nordkust och i vinter-

qvarteret vid Pitlekaj hafva, så ofta tillfälle dertill

erbjöd sig, tids- och polhöjds-bestämningar blifvit

gjorda medelst dubbla solhöjders observerande i

qvicksilfverhorisont.

2) Vid Pitlekaj uppmättes den 20 oktober 1878 några

måndistanser.

3) På samma ställe iakttogos den 28 februari 1879 tids-

momenten för några flxstjernors bortskymning genom
månen.

4) Härtill kommer, att expeditionen strax före sin af-

resa från Tromsö den 21 juli 1878 på telegrafisk

väg erhöll några tidssignaler från Stockholms obser-

vatorium.

Af dessa iakttagelser skall jag först i tidsföljd behandla

alla dem, som blifvit gjorda vid Pitlekaj ; och sedan ur dessa

vinterqvarterets läge blifvit härledt, skola de öfriga ortsbe-

stämningarna meddelas.

Af de kronometrar, som expeditionen medförde, har box-

kronometern Frodsham 3194 hela tiden tjenstgjort såsom nor-

mal-ur; till observations-ur har användts endera af fick-

kronometrarne Frodsham 8872 och Frodsham 8873, hvilka

alltid före eller efter en observation jämfördes med normal-

uret ]
.

Longituderna har jag, såsom af det följande framgår,

öfverallt angifvit såsom ostliga, äfven då de öfverstiga 180°.

Detta mot vedertagen sed stridande beteckningssätt har an-

vändts för att vid angifvelserna af datum åvägabringa öfver-

ensstämmelse med den öfriga literaturen rörande Vega-expe-

ditionen. Under sin färd från vester mot öster fortfor näm-

1 Vid ett enda tillfälle (N-.o 14) har ett vanligt fick-ur användts såsom

observations-ur, och hoxkronometern G. W. Linderoth N:o 28 såsom nor-

mal-ur.
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ligen expeditionen hela tiden att räkna europeiskt datum,

utan att häri göra någon ändring, då den passerade den meri-

dian, som ligger 180° från Greenwich. Till undvikande af

missförstånd har emellertid vid hvarje tidsangifvelse mot-

svarande datum i Greenwich inom parentes bifogats.

Dessutom bör anmärkas, att jag öfverallt räknat dygnet

astronomiskt, d. v. s. låtit det börja med h vid middag, och

sedan räknat timmarna från till 24.

Tids- och polhöjds-bestämningarna meddelas i den van-

liga tabellariska formen. Under hvarje tabell har jag dess-

utom anfört de kronometer-jämförelser, som blifvit gjorda i

sammanhang med observationen.

I det följande användas nedanstående beteckningar:

i = instrumentets indexfel.

t — luftens temperatur i grader Celsius.

o = barometerståndet (alltid afläst på qvicksilfver-baro-

meter) uttryckt i millimeter och reduceradt till frys-

punkten.

02H = nedre solrandens dubbla höjd.

02jff = öfre solrandens dubbla höjd.

y © = observations-urets korrektion till sann soltid för obser-

vation sstället.

ym
= observations-urets korrektion till observations-ortens

medeltid.

fm = normal-kronometerns (Frodsham 3194) korrektion till

medeltid i Greenwich.

(B = tidseqvationen.

X = observations-ortens ostliga longitud från Greenwich.

tp = observations-ortens polhöjd.

Observationer vid Vegas vinterqvarter.

Der ej annorlunda är anmärkt, äro iakttagelserna verk-

stälda om bord på fartyget eller i detsammas omedelbara

närhet. .

Till grund för räkningarna har jag lagt koordinaterna

<p = 67° 4' 50"

X = 186° 36' 0" = 12h 26m 24s
.O,

hvilka, såsom af det följande framgår, för detta ändamål äro

mer än tillräckligt noggranna,
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1. 1878. Sept. 27.9 (= 27.4 Greenw.)

i = + 32"; t = — 0°.5; b = 750mm .2; Obs. Nordenskiöld.

Krön. 8872 Q_2H y Q Krön. 8872 Q2H y Q
16

h
25

m
9

S 36° 2'40" + 5' , 41'"34\7 16
h
28

m
53

s 37°30'45" + 5
h
41

m
65

s

.4

26 54 12 55 36.4 29 44 34 30 54.7
27 30 16 20 35.7 30 29 38 15 50.1

28 9 20 20 39.4 31 15 J 43 54.9
32 5 48 59 .5

Medium +5"4l m
36

s

.6 Medium + 5
b
41

n'56 s

.9

r © = + 5
h 41- 46

s
.7

öb = — 9 9.6

?'•« = + 5
h

32
m 37M

Krön. 8872: I7
h
13

m
24

s

.5 = Krön. 3194: 10
h
22

m
0\0

2 1878. Sept, 28.0 (= 27.5 Greenw.)

_0°.2; 5 = 749mm .3; Obs. Nordenskiöld.i antaget
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4. 1878. Okt. 20.9 (= 20.4 Greenw.)

i = + 1' 20"; t = — 16°.0; b = 754mm.5; Obs. Nordenskiöld.

Krön. 8873 Q2H y Q Krön. 8873 Q2H r Q
A8 h

36
m
19

s

.O 17°54'50" +3 h
18

m
30

8

.6 18
b
40

m
509

.0 19°27'55" +3"l8m59 s

.l

37 20.5 18 20 24.4 41 43.5 33 57.7
38 9 .5 6 33.4 42 37.0 38 20 59.9
38 49 .0 9 40 30 .3 43 27 .0 41 50 47 .4

39 49.0 16 10 37 .7 44 29.0 48 50 .3

Medium +3 h
18

m
31

s

.3 Medium + 3
h 18'"54\9

Y O = + 3" 18'" 43M
ce == — 15 15 .6

r- = + 3
h

3
m

27
s

.5

Krön. 8873: 19" 6'" 17
s

.O = Krön. 3194: 9" 46
m
O

s

.O

5. 1878. Okt, 20.9 (= 20.4 Greenw.)

i = + 1' 8"; t = — 14°.5; b = 753mm.8; Obs. Palcmder.

Följande distanser mellan solens och månens hvarandra

närmaste ränder aflästes direkt på cirkeln:

Krön. 8873 Distans
19" 29

m
12\S 69' 1' 30"

30 27 .2 1 15

31 49 .2 55

32 56.0 69 15

34 16.0 68 59 35

Medium 19" 31"' 44
s

.2 Medium 69° 0' 42"

Krön. 8873: 19" 39'" 0\0=Kron. 3194: \0
h

18
,n
43

s

.O.

Solens azimut var ostlig, månens vestlig.

Räkningen har gjorts med de nyss angifna medeltalen,

<1. v. s. under antagande att distansen

vid 19h 31m 44s
.2 kron.-tid var 69° 0' 42",

och att kronometerns korrektion till ortens medeltid var

+ 3
h 3m 27 3

.5.

Under dessa förutsättningar erhålles

;, = 12h 27m 6 S
.

6. Magnetiska observatoriet l
. 1879. Febr. 9.9 (=9.4 Greenw.)

Anm. Solen mycket svår att iakttaga till följd af moln.

i = + 2"; t = — 13°.ö; 6 = 763mm .7; Obs. Nordenskiöld,

1 Ishuset, som användes såsom magnetiskt observatorium, låg på fast-

landet nästan rätt söder om Vega. Afståndet mellan ishuset och fartyget

var, enligt en mätning af kapten Palander, omkring 4,800 fot. Då någon
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Kron. 8873
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den senares dragning, har jag antagit följande kronometer-

korrektioner till observationsortens medeltid

:

Krön. 8873 r«< = — 34m 5 8
.5

Krön. 8872 ft» = + 11 20.0.

Anbringas dessa, så erhålles:

Medel-ortstider vid okkultationerna.

17 Taiir

Obs. Palander. Obs. Hovgaard.

7
h 24m 49 s

.5 7
h 24m 50s

.4

16 Tauri — — — 7 44 48.8

23 Tauri 8 14 17.0 8 14 9.6

ri Tauri 8 45 26 .5 8 45 26 .0

28 Tauri 9 37 43.5 9 37 43.2

27 Tafcri — — — 9 40 22.4

Då kapten Palanders och löjtnant Hovgaards observationer

visa en god inbördes öfverensstämmelse, och det torde få anse&

omöjligt att ur de få föreliggande data med någon som helst

säkerhet sluta till en konstant skilnad mellan de båda obser-

vatörerna, har jag lagt medeltalen mellan de af båda iakttagna*

tiderna till grund för räkningarna, och således antagit:

Medel-ortstider

vid okkultationerna.

17 Tauri 7
h 24m 50s

.0

16 Tauri 7 44 48 .8

23 Tauri 8 14 13.3

rj Tauri 8 45 26.2

28 Tauri 9 37 43.3

27 Tauri 9 40 22.4.

Ur de olika stjernbetäckningarna erhållas då följande värden
för longituden :

17 Tauri 12
h 26m 59 s

16 Tauri 17

23 Tauri 8

rj Tauri 17

28 Tauri 18

27 Tauri 10

8. 1879. Febr. 28.9 (= 28.4 Greenw.)

i = + i' 16"; t = — 33°.3; b = 771mm.7; Obs. Palander..
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Krön. 8873
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några stjernbetäckningar (N:o 7), hvilka senare alla blifvit

observerade på en och samma dag. Jag sammanställer här

de erhållna resultaten.

Måndistansen ger X = 12h 26 m 66*

Okkultationen af 17 Tauri 59

» 16 Tauri 17

23 Tauri 8

> r] Tauri 17

» 28 Tauri 18

» 27 Tauri 10.

Då det gäller att ur dessa olika bestämningar härleda det

sannolikaste värdet för longituden, måste naturligtvis god-

tycket erhålla ett ganska vidsträckt spelrum; emellertid skola

följande betraktelser, som jag hoppas, tillräckligt motivera

mitt förfaringssätt.

A ena sidan är det visserligen sant, att de ur månefeme-

ridernas osäkerhet härflytande felen möjligen skulle blifva

fullständigare eliminerade, om man först bildade mediet af

de genom stjernbetäckningarna erhållna värdena, och se-

dan antoge medeltalet af detta medium och det genom mån-
distansen erhållna värdet såsom definitivt resultat. Men om
man å andra sidan tager i betraktande dels den större nog-

grannhet, med hvilken en stjernbetäckning låter observera sig

i jämförelse med en distans mellan solen och månen, dels det

stora inflytande, som ett litet fel i den uppmätta distansen

utöfvar på den ur densamma härledda longituden (ett fel af

10 bågsekunder i måndistansen alstrar ett fel af omkring 20

tidssekunder i longituden), dels ock den omständigheten, att

tidsbestämningen den 28 februari grundar sig på dubbelt flere

uppmätta solhöjder än tidsbestämningen den 20 oktober, och

att vid förstnämnda tillfälle resultaten ur de olika solränderna

stämma vida bättre öfverens än vid det sistnämda, så torde

man medgifva, att man knappast kan göra annat än helt

enkelt taga ett medium af alla de olika bestämningarna, d. v. s.

antaga

X == 12b 26m 27 s
.9.

Läget af Vegas vinterqvarter angifves således genom koor-

dinaterna

<p = 67° 4' 49"

>* = 12h 26m 27 s
.9 = 186° 36' 58".
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Öfriga under expeditionen gjorda ortsbestämningar.

Enligt en telegrafisk signal från Stockholms observatorium

var kronometerns 3194 stånd till medeltid i Greenwich

(1) 1878. Juli. 21.0 rm = — m 54 s
.2.

Ur tidsbestämningen vicl Pitlekaj den 27 september s. å. och
jämförelsen mellan kronometern 3194 och observationsuret fås

:

Krön. 8872 = 17 h 13m 24s
.5

ym = + 5 32 37 .1

medeltid vid Pitlekaj = 22 46 TTÖ
t = 12 26 27 .9

medeltid i Greenwich = 10 19 33 .7

Krön. 3194 = 10 22 .0

(2) 1878. Sept, 27.4 I\„ = —

2

m 26s
.3

Ur (1) och (2) erhålles

(3) rm = — m 54s
.2 — l

s.347 (t — Juli 21.0),

der t betecknar medeltiden i Greenwich, uttryckt i dagar.

Koefficienten för den senare termen i detta uttryck vinner

ytterligare bekräftelse genom jämförelse med tidsbestämningen

den 9 oktober. Denna ger:

Krön. 8872 *= 19
n
57m 10s

.0

Tm = + 1 48 5 .9

medeltid vid Pitlekaj = 21 45 15 .9

/ = 12 26 27 .9

medeltid i Greenwich = 9 18 48 .0

Krön. 3194 = 9 21 30 .0

(4) 1878. Okt. 9.4.. Fm = _ 2m 42s
.O.

Af (2) och (4) härledes den dagliga dragningen under mellan-

tiden = — l
s
.31. Jag har derför vid beräkningen af de i

denna afdelning meddelade longitudsbestämningarna användt
formeln (3).

För beräkning af den enstaka iakttagelse-serien 14 fordras

kännedom om kronometerns Linderoth N:o 28 korrektion till.

medeltid i Greenwich vid observationstillfället. Denna erhålles

ur följande kronometerjämförelser:

Krön. 3194 Krön. 28
K™n

-
31
Jt P^f^

d
-

ag"

— Krön. 28 hg dragning

1878. Aug. 9.9 22
h
15

m
46

s

.0= 22h
15

n
' 16

s

.O + 30
s

.O , ,

1878. Okt. 9.4 9 21 30.0= 9 21 30.5 — 0.5 0.504

Som kronometerns 3194 absoluta dragning var — l
s
.347, blir
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kronometerns 28 absoluta dragning = — 1A851. — Kronome-
terns 28 stånd aug. 9.9 beräknas som följer:

Krön. 3194: 22
h

1

5

m
46

s

.O = Krön. 28: 22
h

15
m

16
s
.O

rm= — 1 21 .0 22 14 25 .0

22 14 25 .0 /*„,= — 51
3

.0

För kronometern 28 gäller således följande formel:

rm == — 51 8
.0 — P.851 (t — Aug. 9.9),

nr hvilken för Aug. 13.0 erhålles: r„ = — 56 s
.7.

11. Kyrkan i samojedbyn Chabarova vid Jugor schar.

1878. Juli 30.4 (= 30.2 Greejiw.)

tp antagen = 69° 38' 50".

'

i = + 30"; t = + 7°.0; b = 7G6.8; Obs. Nordenskiöld.

Krön. 8873
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då man tager den omständigheten i betraktande, att 1878 års

longitudsbestämning ligger blott 9 dygn från en absolut tids-

bestämning, medan 1875 års longitudsbestämning ligger 56

dygn eller nära 2 månader från en absolut tidsbestämning.

I nyss nämnda uppsats uttalas den farhågan, att krono-

metern möjligen under sommarns förra del skulle hafva gått

fortare än under dess senare del, och härigenom förorsakat

ett på sin höjd till 25s uppgående fel i longituderna, Maximi-

felet borde naturligtvis infalla ungefär vid midten af den tid,

under hvilken kronometer-korrektionerna blifvit interpolerade.

Då emellertid bestämningen vid Chabarova infaller i närheten

af just denna tidpunkt, och det oaktadt öfverensstämmer med
1878 års resultat, torde man ej böra tillmäta den nyss om-

talade farhågan någon större betydelse.

12. "NVajgatsch-öns södra strand: gudahögen. 1878. Juli 31.0

(= 30.9 Greenw.)

i = — 12"; t = + 7°.4; b = 764mm.7; Obs. Nordenskiöld.

Krön. 8873 Q2H </;

2
h
57

m
30

s
.0

2 76°28'45" 69°39'48"

58 12.8 27 10 32

59 3 .2 24 35 35

59 43 .6 22 30 35

Medium 69°39'38'

39' 42"

13. Samma ställe som föreg. 1878. Juli 31.2 (= 31.0 Greenw.)

i = + 20"; t = + 7°.0; b = 764mm.0; Obs. Nordenskiöld.

Krön. 8873

2h
53m28\0
54 26 .8

56 9 .2
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Kron. 8873: 10
h

59
m 20\8 = Krön. 3194: 5

h
2
m

30
s

.O

Y m === .— 1 57 14.3 rm = — 1 7.7

9 2 6 .5 5 1 22 .3

;, = 4
h

o
m 44 6

.2

14. Ankarplatsen på aftonen. 1878. Ang. 13.2 (= 13.0 Greenw.)

i antaget = + 30"; t = + 3°.2; b = 754mm 4; Obs. Palander.

Obs.-ur Q2H y Q Obs.-ur Q1H Q
5
h
52

m
56

s
.O 30°23'40" — 3

;,1

54
9

.3 5
b
55

m 0\0 29° 8' 0" —

4

m
9

S

.9

53 32.0 20 20 61.3 55 42.0 2 50 8.4
54 4.5 16 30 61 .0 56 32.5 28 57 10 10 .2

Medium — 3
n,58\9 Medium — 4"' 9

S
.5

y Q = — 4'» 4
s.o

(e — + 4 40 .1

Tm = + 35
s

.9

Obs.-ur: 6
h

2
m

54
s

.O = Kron. X8: 23
h
44

m
30

s

.O

y
,n ts + 35 .9 rm = — 56 .7

6 3 29 .9 23 43 33 .3

Å = 6
h

19
m

56
5

.6

Denna longitud är beräknad under antagande att <p
= 76° 25'.

Men emedan detta värde för polhöjden ej är synnerligen säkert,

så har jag äfven beräknat ;, för de båda hypoteserna y = 76° 10'

och
(f,

= 76° 40'. Med tillhjelp af följande lilla tabell kan
man genom interpolation lätt finna, hvilken longitud svarar

emot hvarje mellan nyss nämnda gränser belägna värde för-

polhöjden. I sista kolumnen angifves den förändring i /, som
svarar mot en ändring i tp af 1'.

</. I Biff. Biff. på 1'

76° 10' 6
b

19
m 50\9

76' 25 6 19 56 .6"'

76 40 6 20 1 .8"

5
S

.7
S
.38

5 .2 .35

15. Tajmyr-ön: Aktinia-hamnen. 1878. Aug. 14.3

(=. 14.1 Greenw.)

i = + 27"; t = + 1°.5; b = 753mm.7; Obs. Nordenskiöld.

Kron.S8?2
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Kron. 8872: 8" 27"' 9
S

.5

r ,n = + i 5 18 .2

Kron. 3194: 3
h

12'" 0.0
rm = — 1 26.7

3 10 33 .39 32 27.7

Å = 6" 21"' 54\4

Denna longitud är beräknad under antagande att w = 76° 15'.

Men emedan detta värde för polhöjden ej är synnerligen säkert,

så har jag äfven beräknat X för de båda hypoteserna m =
76° 0' och (p = 7(3° 30'. Med tillhjelp af följande lilla tabell kan
man genom interpolation lätt finna, hvilken longitud svarar

emot hvarje mellan nyss nämnda gränser belägna värde för

polhöjden. I sista kolumnen angifves den förändring i ;, som
svarar mot en ändring i o af 1'.

76°
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Krm. 8872: 19
u
ll

m
53

9
.5 = Krön. '6194: 13

h
57

m
0\0

(Medium af 16 och 17) /"" = + 1 36- 41 .2 A = — 1 34.1

20 48 34 .7 13 55 25 .9

k = 6" 53
m

8\8

18. Samma ställe som föreg. 1878. Aug. 20.0 (= 19.7 Greenw.)

i = + 59"; t = + 2°.5; b = 754mm.8; Obs. Nordenskiöld.

Krön.
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Krön. 88?3
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.

Sammanställning af alla ortsbestämningar utförda under

de svenska ishafsfärderna 1875 och 1878 -1879.

Observationsorterna äro ordnade efter den från vester mot
öster växande longituden. De orter, hvilkas namn äro kursi-

verade, äro bestämda under Vega-expeditionen, de öfriga un-

der 1875 års expedition. De sistnämnda bestämningarna äro

beräknade af E. Jäderin och publicerade i Öfvers. af K. Yet.-

Akad:s Förhandl., 1876. N:o 2. I sista kolumnen angifvas

observatörernas namn, dervid följande förkortningar blifvit

använda:

N — Nordenskiöld.

P = Pcdander.

H = Hovgaard.
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Orternas namn.
Ostl. lon», fr. Greenw.

i tid. i båge.

Polhö





ASIATISKA BERINGSSUNDS-KUSTENS

FANEROGAM FLORA

F. R. KJELLMAN.

(härtill två taflor.)

--*§--





Under färden längs Asien anlöpte Vega-expeditionen två

ställen på den del af kusten, som sträcker sig utmed Berings

sund. Den 21 juli 1879 befann sig expeditionen utanför S:t

Lawrence bay, hvilken ingår strax söder om Asiens längst

mot öster framskjutande udde Ostkap. Trots den redan långt

framskridna årstiden var fjorden ännu täckt af obrutna, om
också hårdt medtagna ismassor, och utanför dess mynning
drefvo rätt stora band af grof is omkring. Att intränga i det

inre af fjorden och under en något längre tid undersöka den

och dess omgifningar i naturhistoriskt afseende, såsom expedi-

tionens ledare ursprungligen afsåg, blef derför icke möjligt.

Fartyget förankrades emellertid i vikens mynning vid dess

norra strand utanför en tsehuktschby, som infödingarne kal-

lade Nunamo. Ankarplatsen var fullkomligt utan skydd mot
sjö och is, och det måste alltså lemnas att bero på väderleks-

och isförhållandena, huru långt vårt uppehåll här skulle blifva.

Redan den följande eftermiddagen började drifismassorna att

tränga så häftigt på, att det blef nödvändigt att lemna platsen

och gå till sjös. Efter några dagars besök på Beringssundets

amerikanska kust gick expeditionen åter öfver till den asiatiska

sidan, men denna gång något sydligare till en fjord vid namn
Konyam bay, hvilken inskjuter i den asiatiska ostkusten unge-

fär 50 kilometer söder om S:t Lawrence bay och egentligen

endast är en nordlig gren af den fjord, som besöktes under

Liitkes verldsomsegling 1826—29 och som efter det fartyg, med
hvilket denna utfördes, benämndes Senjavin bay. I dess myn-
ning ligga tvänne öar vid namn Arakamtschetschene eller

Arakam-öarna. Den yttre delen af Konyam bay var vid vår

ankomst den 28 juli isfri, men i det inre af fjorden fans ännu
mycket is, dels fastis, dels drifis. Redan efter två dagars för-

lopp blef äfven här isgången så hotande för fartygets säker-

het, att expeditionens ledare ansåg sig böra lemna trakten.

I följd af de svåra förhållanden, med hvilka expeditionen hade

att kämpa, blef det mig medgifvet att endast under tre dygn
drifva botaniska studier på den asiatiska Beringssunds-kusten,

och denna korta tid måste jag dela mellan undersökning af
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hafvets algflora och undersökningar af landets fanerogamvege-

tation. Det är lätt insedt, att dessa derför icke kunde få den

utsträckning och blifva så genomförda, som en trakt sådan

som den ifrågavarande varit förtjent af, der helt visst egen-

domliga former utbildat och fortfarande utbilda sig, der nord-

liga och sydliga arter mötas, och der ett utbyte mellan asia-

tiska och amerikanska växtarter ägt och väl ännu äger rum —
der alltså rika bidrag till besvarandet af många biologiska, fy-

logenetiska och växtgeografiska frågor bort kunna samlas.

Hvad fanerogamväxtligheten angår, nödgades jag nästan helt

och hållet inskränka mig till ett försök att göra så rikhaltiga

samlingar som möjligt. En förteckning på dessas innehåll

jämte en hufvudsakligen på denna grundad jämförelse mellan

denna trakt och det öfriga arktiska Sibirien i växtgeografiskt

hänseende afser denna uppsats att meddela.

Den asiatiska Beringssunds-kusten var före Vega-expeditio-

nens besök derstädes en i floristiskt hänseende långt ifrån

okänd trakt. Ett flyktigt bläddrande i Ledebours Flora rossica

skall snart visa, att just de båda platser, hvilka jag varit i

tillfälle att undersöka: S:t Lawrence bay och Senjavin bay, tidt

och ofta äro angifna såsom förekomstorter för växtarter, och att

dessa ställen vid tiden för publicerandet af detta verk voro

för vissa former de enda asiatiska fyndorterna. Redan så

långt tillbaka som i slutet af förra århundradet hade växter

hemförts från Beringssunds-trakterna. I nämnda arbete af Lede-

bour anföres ofta såsom den der iakttagit en växt i Tschuktsch-

landet deltagaren i expeditionen under Billings 1785—94 Merk,

om hvilken Chamisso säger att han berömvärdt trädt i den

odödlige Stellers fotspår.

Merks botaniska samlingar blefvo, så vidt jag kunnat finna,

icke mera allmänt kända förr än genom Ledebours Rysslands

flora, och då första delen af denna offentliggjordes, förelågo

redan i tryck till hufvudsaklig del resultaten af den skarp-

synte forskaren, den beundransvärde samlaren Chamissos

undersökningar vid S:t Lawrence bay. De rika samlingar,

hvilka han såsom deltagare i den Romanzoffska expeditionen

under O. v. Kotzebue 1815—18 hopbragte här, finnas bearbe-

tade dels af honom ensam, dels af honom i förening med
Schlechtendal och andra botanister i en serie af uppsatser i

Linnsea, hvilka alltså innehålla det första offentliggjorda ut-

kastet till Tschuktschlandets flora — ett utkast som är för-

tjent af det största erkännande för sitt rikhaltiga innehåll och

den kritiska och sorgfälliga undersökning af det föreliggande
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materialet, som det allt igenom röjer. Åtta dagar fick Cha-

misso egna åt undersökningen af S:t Lawrence-vikens blom-

växtflora. Att tiden användes väl vittnar mängden och utför-

ligheten af hans iakttagelser.

Senjavin bay besökte Chamisso icke, men här uppehöll

sig under tiden från 28 juli till 6 augusti 1828 C. H. Mertens,

hvilken såsom naturforskare medföljde ofvannämnda expedi-

tion under Liitke och, såsom af Ledebours flora framgår,

hemförde samlingar af blomväxter såväl härifrån som från

S:t Lawrence bay, der denna expedition arbetade 18—19 juli.

Innehållet af dessa synes ej heller hafva blifvit mera full-

ständigt angifvet förr än genom Ledebour, ehuru Mertens i

ett i Linnsea offentliggjordt bref omnämnt en del af de växt-

arter, han iakttog på dessa ställen. l

Ledebours Flora rossica, hvilken också upptar de af Cha-

misso i Asien funna växterna kritiskt belysta, utgör alltså huf-

vudkällan för kännedomen om den asiatiska Beringssunds-

kustens fanerogamflora. Sedan detta arbete fullbordades har,

efter hvad jag kunnat finna, denna trakt endast vid ett till-

fälle varit föremål för mera omfattande botaniska undersök-

ningar, nämligen under U. S. North Pacific Surveying Expedi-

tion under Commanders Ringgold and Rodgers 1853—50.

Denna expeditions arbeten känner jag emellertid endast genom
de få uppgifter om växter, som Herder lemnar i sin bearbet-

ning af en del af Räddes ostsibiriska växtsamlingar, tagna

under den af Wright på Arakamtschetschene-öarna. Härtill

återkommer jag i det följande.

I tredje delen af det arbete, hvilket redogör i allmänhet

för den Romanzoffska expeditionen, har Chamisso lemnat en

kort topografisk beskrifning öfver S:t Lawrence-vikens omgif-

ningar och i få drag tecknat växtlighetens allmänna utseende'2 .

En dylik framställning rörande Senjavin bay meddelas af Mer-

tens i ofvan nämnda bref. Härtill är jag i tillfälle att foga

några tillägg och beriktiganden. S:t Lawrence-viken är enligt

Chamisso en i en bergmassa inträngande fjord. Vid dess

mynning, på en liten landtunga, hvars bakgrund bildas af en

några hundra fot hög bergås, och på sidorna af hafvet och en

i detta utfallande liten fjällström ligger tschuktschbyn Nu-
namo, omkring hvilken jag uteslutande botaniserade. Den
mot byn vettande sidan af bergåsen täcktes af stenar och

större och mindre klippblock och saknade på sina högre be-

1 Linna?a V, sid. 66—71.
2 Cham. Bemerk. sid. 169.
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lägna delar fanerogama växter. Afven på den lägre liggande

delen af sluttningen var blomväxtvegetationen individ- och

artfattig och bildade ingenstädes någon sammanhängande
matta. Dess hufvudsakliga beståndsdelar voro småbuskar:
åtskilliga, lågväxta efter marken tryckta Salices, Empetrum
nigrum, Vaccinium vitis idrea f. pumila, småbladiga former af

Myrtillus uliginosa, Diapensia lapponica, Pyrola grandiflora

och framförallt Dryas octopetala, som bildade stora, täta, yp-

piga tufvor. Denna vegetationsafdelnings prydnad utgjorde

den ganska ymniga Rhododendron kamtschaticum, med sina

stora högfärgade blommor och sitt mörkgröna, vackra blad-

verk. Såsom de mest anmärkningsvärda, i största mängden
förekommande bland de mycket fåtaliga örterna skulle jag-

vilja ange Arnica alpina, den spridt växande, men temligen

talrika Pedicularis capitata, Ranunculus nivalis, ymnig men
mycket lokal, Polygonum polymorphum f. frigida, Carex rigida

och Carex misandra. Närmast öfverensstämde denna vegeta-

tionsafdelning med klippmarkens vid Sibiriens nordkust och

skilde sig från denna endast deri, att dess karaktersväxtcr

lafvarne här — ännu mer än fallet var redan vid Pitlekaj —
uppblandats med flere blomväxter, mest små buskar.

Det lågland, som utbredde sig vid foten af bergåsen — i

det följande kallad strandslätten — , och hvilket stupade brant

såväl mot hafvet som mot den förut omnämnda strömmen, in-

togs till en betydlig del af sin yta af ett tätt sammanhängande
med tufmarkens vid Pitlekaj närmast öfverensstämmande växt-

täcke, i individmassa öfverträffande andra vegetationsafdelnin-

gar. Eriophorum vaginatum var här den förherskande arten,

men jämte den förekom flertalet af traktens Cyperaceer och

Gramineer samt dessutom åtskilliga andra blomväxter såsom
Cineraria frigida, Petasites frigida, Saxifraga stellaris f. comosa,

Ranunculus Chamissonis och, liksom på tufmarken vid Pitle-

kaj, en del småbuskar: Ledum palustre f. decumbens, Vacci-

nium vitis ida?a f. microphylla, Empetrum nigrum och Salix

arctica. En annan del af strandslätten utgjorde en tuflös, i

allmänhet rikt bevattnad, grusig mark, hvilken hyste en art-

rik vegetation. De vanligaste bland de här förekommande ar-

terna voro enligt mina anteckningar Primula Tschuktschorum,

Primula nivalis f. pumila, Lagotis glauca f. Stelleri, Pedicularis

Oederi, Rubus Chamamiorus, Saxifraga davurica f. gracilis,

Saxifraga neglecta f. congesta, Cardarnine pratensis, Claytonia

acutifolia och Anemone narcissiflora f. monantha.
Största antalet af Nunamo-traktens fanerogama växtarter
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hade sitt tillhåll på strand- och strömsluttningarna. Dessa

motsvara den sibiriska nordkustens blomstermark. I allmän-

het voro dessa sluttningar icke täckta af en sammanhängande
växtmatta. Detta var fallet endast på ett par ställen i när-

heten af tschuktschernas bostäder, der marken var fuktig.

Här visade vegetationen en täthet, frodighet och formrikedom,,

som den säkerligen sällan når annorstädes inom det arktiska

området.

Skulle man strängt hålla sig till det allmänna omdöme
Mertens fäller om de delar af den asiatiska Beringssunds-kusten r

hvilka han besökte, vore man nödsakad att anse dem för

ytterligt torftiga, ödsliga, dystra och afskräckande. »Aber den

Gegenden der Beringsstrasse vermochte ich keine angenehme
Seite, keine Lichtpartie abzugewinnen, so sehr und so ängst-

lich ich mich auch darnach umsah», 1 så lyder den stränga dom
han, intagen af ön Unalaschkas skönhet, fäller öfver dessa

trakter. Helt visst skulle den blifvit en annan, om han lan-

dat här, efter att förut en längre tid hafva ströfvat omkring

på den sibiriska nordkustens ödsliga tundror, och föröfrigt-

torde detta omdöme icke vara menadt så strängt som orden

falla, åtminstone står det illa tillsamman, synes mig, med den
beskrifning han ger af landet. Häri talar han om »tusen fot-

höga berg, somliga höljda från fot till topp af icke smältande
snöfält-, om »en stor Tussilagos blommor, som fylla luften

med vällukt», om »rika fält af en liten Primula, som jämte en
Potentillas stora guldgula blommor tjusa ögat», om »en älsk-

lig Dodecatheon, hvars anblick selbst den rohsten Menschen
ergötzen muss>, om bäckstränder, som prydas af en »hvit-

blommig Anemone, liknande vår A. nemorosa, af Corydalis

bulbosa(?) — en näpen Cineraria, Rumex digynus, Rhodiola
rosea, Epilobium angustifolium, flere Pedicularis- och vide-

arter, Rubus Chameemorus, Cardamine amara . . ., Chrysosple
nium oppositifolium, en liten Ornithogalum, Saxifraga rivula-

ris, Andromeda polifolia och tetragona, Ranunculus acris (?)

och flere andra arter, Eriophorum vaginatum och polystachum r

flere Carices och gräsarter . . . . > o. s. v. Detta är ju behagliga
och ljusa sidor nog. För min del tillmäter jag Konyam bay
i naturskönhet en mycket framstående plats och anser mig
kunna säga, icke blott att den vida öfverträffade alla de trak-

ter vid Sibiriens nordkust, som besöktes under Vega-färden,
utan att den till och med är förtjent af att sättas vid sidan

1 Mertens, Brief, sid. 70.
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af många af de nejder i polarländerna, som med oemotstånd-

ligt behag fängslat polarfarare af olika nationalitet.

Vid Konyam bay nerskar ren fjällnatur. Fjorden ligger

omsluten af omkring tusen fot höga, i olika riktningar fram-

strykande, ofta i skarpa kammar utlöpande bergmassor, livilka

än stupa tvärbrant, än sänka sig sakta sluttande i hafvet, än

vid sin fot omgifvas af smala, vågräta strandslätter. Vid tiden

för vårt uppehåll här voro de låglända ställena i allmänhet

snöfria, men flere omständigheter häntydde på, att på åtskil-

liga punkter det djupa snötäcket helt nyss förut gått bort,

De omgifvande fjällen voro i allmänhet randade och fläckiga

af snöstrimmor och snöfält; endast på de fjällsidor och fjäll-

kanter, som vände mot söder, hade snön fullständigt gått bort.

På åtskilliga ställen i fjordens botten täcktes bergsluttningarna

af glacierlika snö- och ismassor.

På strandslätterna var allt efter deras mer eller mindre

gynsamma läge vegetationens prägel i väsentlig grad olika.

Jag skall söka närmare ange denna olikhet genom att lemna

en skildring af tvänne dylika trakter, belägna på motsatta

sidor af fjorden, den ena vänd mot söder, den andra mot norr.

Den förra strandslätten ingick kilformigt mellan tvänne brant

uppstigande bergmassor. Dess växttäcke var visserligen ge-

nombrutet, men rikhaltigt till sin sammansättning och vä-

sentligen bikladt af blomväxter. Stranden kantades af en

växtrand, till sin hufvudsakliga del bildad af Elymus mollis

med inströdda exemplar af Cochlearia fenestrata och Rhodiola

rosea jämte några andra arter. Den här innanför utbredda

växtmattans vigtigaste och hufvudsakliga beståndsdelar ut-

gjordes af Gramineer och Cyperaceer, men en stor mängd

dikotyledoner af olika familjer täflade med dessa att gifva

växtligheten dess prägel. Nära hundra arter blomväxter

voro här samlade i brokig blandning på en yta, som säker-

ligen ej mycket öfversteg en qvadratkilometer. En så skif-

tande och färgrik vegetation som denna finner man på Sibi-

riens nordkust endast på de mest gynsamt belägna och be-

skaffade ställena, de af mig förut omnämnda blomstermarkerna.

Bland mera framstående och individrika arter må nämnas

Taraxacum phymatocarpum f. albiflora, Artemisia vulgaris f.

Tilesii, Pedicularis eapitata, Pedicularis Oederi, Primula bo-

realis, Primula nivalis f. pumila, Androsace villosa, Vaccinium

vitis id»a f. pumila, Loiseleuria procumbens, Ledum palustre

f. decumbens, Rhododendron kamtschaticum, Dryas octopetala,

Sieversia glacialis, Sieversia Rossii f. glabrata, Rubus Chamse-
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morus, Saxifraga Hirculus, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga

punctata, Draba hirta f. leiocarpa, Draba Wahlenbergii, Papaver
nudicaule, Anemone Richardsonii, Anemone parviflora, Poly-

•gonum Bistorta, Salix boganidensis f. latifolia, Salix arc-

tica, Salix reticulata, Poa flexuosa, Schedonorus ciliatus, Poa
pratensis f. humilis, Trisetum subspicätum, Hierochloa alpina,

Carex rariflora, C. misandra, C. aquatilis f. epigejos, C. rigida,

C. melanocarpa, Eriophorum angustifolium, Luzula arcuata f.

hyperborea, Veratrum album, Lloydia serotina, Aspidium fra-

grans m. fl. — Den på fjordens andra strand belägna, mot
norr vanda strandslätten var delvis ännu täckt med snö och
genomskars i många riktningar af strida fjällbäckar. Dess

växtlighet var mycket torftig och ännu i slutet af juli föga

utvecklad. Elymus mollis, i höstens grågula färg och utan

synbara blomställningar, gaf åt växtligheten dess prägel.

Jämte den funnos i temligen stor mängd dvergexemplar af

Rumex graminifolius, som ännu icke öppnat sina blommor,
små risiga exemplar af Aster sibiricus f. Richardsonii, som
knappast hunnit börja sin utveckling för året, Stellaria longipes

f. humilis, Stellaria humifusa f. marginata och omkring ett

tiotal andra sparsamt uppträdande arter.

Ett par af fjällen omkring Konyam ba}r
, som jag hade

tillfälle att undersöka, buro ända upp till sin topp en och annan
fanerogamväxt såsom Rhododendron kamtschaticum, Loise-

leuria procumbens, Hedysarum obscurum, Oxytropis nigre-

scens f. pygmsea, Silene tenuis f. paucifolia och Alsine arctica

f. breviscapa, ehuru den sparsamma växtlighetens hufvud-

beståndsdel i det stenrammel, som täckte bergens öfversta

delar, utgjordes af lafvar och några mossarter. En rik-

haltigare fanerogamväxtlighet fans endast på bergens lägre

liggande delar, från foten till inemot 3—400 fots höjd öfver

hafvet. På en af de undersökta fjällsidorna vänd mot söder

intogs detta område af en nästan sammanhängande växtmatta,

bildad af lafvar, småbuskar, hufvudsakligen Cassiope tetragona,

Dryas octopetala, båda mycket ymniga, Vaccinium vitis idasa,

Myrtillus uliginosa, Loiseleuria procumbens, Ledum palustre,

Arctostaphylos alpina, Rhododendron kamtschaticum, och åt-

skilliga örter, företrädesvis Artemisia glomerata, Polemonium
pulchellum, Sieversia glacialis, Sieversia Rossii f. glabrata.

Oxytropis borealis, Draba hirta, Anemone parviflora, Aconitum
Napellus f. délphinifolia, Silene acaulis, Polygonum polymor-

phum f. frigida, Coeloglossum viride, åtskilliga Carices: C.

ustulata, C. misandra, C. melanocarpa, C. rigida, Tofieldia

31
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coccinea, samt en ormbunke Aspidium fragrans, hvilken här

hörde till de mera allmänna växtarterna och tog en mycket

framstående del i vegetationens sammansättning. Några mot

hafsvindarne väl skyddade och för erhållande af en större

mängd solvärme gynsamt liggande delar af samma bergsida

intogos af busksnår, bildade af upprätt växande Salix lappo-

num temligen storväxt, Betula glandulosa f. rotundifolia, Ribes

rubrum f. propinqua, Spireea betulsefolia f. genuina och Poten-

tilla fruticosa, med en undervegetation, i hvars sammansättnings

ingingo, utom åtskilliga äfven annorstädes uppträdande arter,

några, som syntes bundna till denna och liknande vegetations-

afdelningar såsom Galium boreale, Astragalus chorinensis, Epi-

lobium angustifolium, Corydalis pauciflora f. parviflora, Arabis

petrsea f. ambigua, Carex scirpoidea, Festuca altaica och Cala-

magrostis phragmitoides. På en fjällsluttning i fjordens inre

hade dylika busksnår en rätt betydlig utsträckning. Här bil-

dades de till sin hufvudmassa af Alnus ovata f. repens och

Salix lapponum, som voro mer än manshöga, Salix bogani-

densis f. latifolia, Salix arctica, Spiraea betuleefolia f. genuina

och Potentilla fruticosa, nående omkring en meter i höjd.

Bland undervegetationens arter må särskildt framhållas Galium

boreale, Dodecatheon frigidum, Trientalis europrea f. arctica,

Rubus arcticus f. grandinora, Viola palustris f. epipsila, Gera-

nium erianthum, Aconitum Napellus, Carex scirpoidea, Poa

glauca, Schedonorus ciliatus, Festuca altaica, Calamagrostis

phragmitoides, Luzula Wahlenbergii.

Såsom förut påpekats, öfverensstämde de vid S:t Lawrence

bay urskiljbara vegetationsafdelningarna i väsentlig grad

med vissa vid den sibiriska nordkusten förekommande. Vid

Konyam bay var deremot växtlighetens gruppering en annan,

och här gafs det näppeligen några vegetationsafdelningar, som
läto identifiera sig eller voro fullt jämförbara med den nord-

sibiriska kusttundrans. På båda ställena var florans hufvud-

karakter visserligen arktisk, men den vid Konyam bay upp-

trädande, af upprätt växande buskar och åtskilliga ej arktiska

arter utmärkta växtformationen angaf skogsgränsens närhet

och häntydde på en öfvergång till skogsområdet. Denna forma-

tion finnes såsom det vill synas icke vid S:t Lawrence bay.

Sjelf såg jag den icke, och ej heller omnämnes den af Chamisso,

och denne skarpsynte iakttagare skulle helt visst icke hafva

förbisett den eller, om han iakttagit den, icke förbigått den med
tystnad vid skildringen af traktens vegetationsförhållanden.

Vegetationens allmänna prägel vid S:t Lawrence bay anger
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han med följande ord: »Der Anblick der Natur ist in der S:t

Laurents-Bucht am winterlichsten. Die dem Boden ange-
driickte Vegetation erhebt sich kaum merklich in dessen Hin-
tergrunde, woselbst die strauchartigen Weiden den Menschen
kaum bis an die Knie reichen», l hvilken beskrifning oförtyd-

bart anger en rent arktisk vegetationstyp. Oaktadt skilnaden
i latitud mellan de båda trakter på den asiatiska Beringssunds-
kusten, som Vega-expeditionen besökte, icke uppgår till fullt

en grad, gifves det alltså en enligt min åsigt väsentlig olik-

het i dessa trakters vegetation skarakter. Denna uppfattning

är i viss mån stridande mot den Mertens erhållit och i ofvan
anförda bref framstält. Han säger: »Die Flora war an beiden
Orten fast gleich, so dass sie recht wohl von einem Gesichts-

punkte aus betrachtet werden können.» 2

Af de längre fram uppräknade, af mig vid asiatiska Be-

ringssunds-kusten funna fanerogama växtarterna äro följande

icke i Ledebours Flora rossica angifna för denna trakt:

Leucanthemum arcticum,

Artemisia latifolia,

Aster Richardsonii,

Petasites frigida,

Taraxacum officinale,

phymatocarpum f. albiflora,

Campanula uniflora,

Galium boreale,

Pedicularis sudetica f. gymnocephala och f. lanata,

Polemonium coeruleum f. acutiflora och f. ovata,

;> pulchellum,

Trientalis europtea f. arctica,

Primula Tschuktschorum,

Phyllodoce coerulea f. genuina och f. aleutica,

Ledum palustre f. decumbens,

Vaccinium vitis idrea f. pumila,

Myrtillus uliginosa f. Kruhsiana och f. microphylla,

Astragalus chorinensis,

» Maydelliana,

Rubus arcticus f. grandiflora,

> ChamaBmorus,
Spirsea betula?folia f. genuina,

Epilobium angustifolium,

> latifolium,

1 Chain., Bemerk. sid. 171.

- Mertens, Brief sid. CG.
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Ribes rubrum f. propinqua,

Saxifraga cernua,

» Hirculus,

» decipiens f. csespitosa, '

Rhodiola rosea,

Pachypleurum alpinum,

Angelica Archangelica,

Geranium erianthum,

Viola palustris f. epipsila,

Arabis petrrca f. ambigua,

» panyoides,

Cochlearia fenestrata, 2

Draba aspera,

» nivalis,

» hirta f. leiocarpa och f. subamplexicaulis,

Silene tennis f. paucifolia,

Cerastium alpinum,

Alsine biflora,

Sagina nivalis,

» Linnsei ?,

Polygonum viviparum,

Rumex arcticus,

» graminifolius,

Salix hastata,

» fnscescens,

» boganidensis f. latifolio,

» tajmyrensis,

» lanata,

» glauca,

» polaris,

Alnus ovata f. repens,

Betula glandulosa f. rotundifolia.

Coeloglossum viride,

Elymus mollis,

Festuca rubra f. arenaria,

» ovina f. violacea,

>> altaica,

Schedonorus ciliatus, 3

Poa pratensis f. humilis och f. ringens,

» glauca,

1 Jfr sid. 487 under Saxifraga exarata.
2 Jfr sid. 487 och 488 under Cochlearia oblongifolia.
3 Jfr sid. 488 under Bromus purgans.
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Arctophila effusa,

Colpodium latifolium,

Trisetum subspicatum,

Calamagrostis phragmitoides,

Hierocbloa alpina,

Eriophorum angustifolium, }

> vaginatum,

» russeolum,

» Scheuchzeri,

Carex pulla, -

> capillaris,

> ustulata,

» rariflora,

> podocarpa,

;> vaginata,

» melanocarpa,

> aquatilis,

» rigida,

> scirpoidea,

Juncus castaneus,

Luzula Wahlenbergii,

Veratrum album. :{

Till dessas antal skulle också Hedysarum obscurum höra,

men denna uppger sig Chamisso sjelf halva iakttagit vid S:t

Lawrence bay. 4

Att dock åtskilliga af dessa arter före Vega-expeditionens

undersökningar vid Beringssundets asiatiska kust anträffats

härstädes, framgår af Herders bearbetning af en del af Räddes

i Ostsibirien gjorda växtsamlingar. 5 De här för denna trakt

uppgifna bland föregående arter äro:

Campanula uniflora, Arakamtschetschene-ön (Wright),

Ledum palustre f. decumbens, S:t Lawrence bay (Esch-

scholtz), Arakamtschetschene-ön (Wright). Jfr Linnrea I, p. 513.

Vaccinium vitis idsea f. pumila (microphylla), Arakam-

tschetschene-ön (Wright),

1 Jfr sid. 489 under Eriophorum latifolium.

- Jfr sid. 489 under Carex rotundata.
:! Bland de af Ledebour för asiatiska Beringssunds-kusten angifna arterna

finnas åtskilliga, hvilka anföras såsom tagna derstädes under den Roman-
zoffska expeditionen, men som i förteckningarna öfver de under denna ex-

pedition samlade växterna — i Linneea — icke bestämdt omtalas såsom

funna härstädes. Detta är fallet med Cineraria frigida, Erigeron uniflorus,

Loiseleuria procumbens, Stellaria humifusa.
4 Jfr Ledeb. Fl. ross. I, sid. 706 och Linntea VI, sid. 547.

3 Jfr Herd. Pl. Raddeanse.
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Phyllodoce coerulea f. genuina, Arakamtschetschene-ön

(Wright), f. aleutica, Senjavin bay (Mertens),

Polemonium coeruleum f. acutiflora, S:t Lawrence bay

(Choris).

Det återstår alltså 79 arter, som iakttogos under Vega-

expeditionen vid den asiatiska Beringssunds-kusten, men icke,

så vidt jag kunnat finna, förut angifvits såsom förekommande

derstädes. Många af dem voro dock redan kända från Asiens

nordöstra hörn, Tschuktschlandet, tagna derstädes dels af

Maydell år 18G9 i Tschuktschlandets inre, dels af Augus^inowicz

år 1875—76 vid Kolyma-flodens stränder norr om skogsgrän-

sen. Åtskilliga anträffades under Vega-färden vid Tschuktsch-

landets nordkust. !

I Ledebours Flora rossica angifvas åtskilliga arter för

Tschuktschlandets ostkust, hvilka saknas i mina samlingar

härifrån. De äro följande:

Artemisia heteropliylla Bess. (Ledeb. Fl. ross. II, p. 591), tagen

vid S:t Lawrence bay af Mertens enligt uppgift af Besser.

Chamisso synes icke hafva anträffat den.

Gentiana propinqua Richards. (Ledeb. 1. c. III, p. 57; Gen-

tiana Rurikiana Cham. et Schlecht. in Linneea I, p. 176);

S:t Lawrence bay (Cham.). Enligt Herder (Pl. Raddeana\

sid. 436) också funnen af Wright på Arakamtschetschene-Ön.

Mertensia maritima Ledeb. 1. c. III, p. 132; Pulmonaria maritima

Cham. 1. c. IV, p. 447; S:t Lawrence bay (Cham.); Ara-

kamtschetschene-ön (Wright enligt Herder 1. c. p. 508).

Fhaca frigida L. (Ledeb. Le. I, p. 575; Cham. l.c. VI, p. 545); S:t

Lawrence bay (Cham.). Antagligen uppträder arten här

under samma form, som annorstädes i arktiska området,

nämligen f. littoralis Ho o k.

Comarum pahistre L. Ledeb. l.c. II, p. 62. Skall enligt Lede-

bour (anf. st.) vara tagen under Romanzoffska expeditionen

i Tschuktschlandet, d. v. s. vid S:t Lawrence bay, då detta

var den enda punkt, som af denna expedition besöktes.

Chamisso och Schlechtendal uppgifva emellertid icke be-

stämdt denna plats såsom fyndort för arten, ehuru det

säges om den, att den förekommer »in omni regione Be-

ringiana» (Linnrea II, sid. 25). Jag betviflar alldeles icke,

1 Jfr Trautv. Fl. rip. Kolym. och Fl. Tschuktsch. samt de uppgifter

öfver arternas utbredning inom arktiska Sibirien, som lemnas i den i det

följande gifna växtförteckningen.
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att den växer vid Tschuktschlandets ostkust; vid nord-

kusten har jag sett den.

(Potentilla nivea L. f. vulgaris. (Ledeb. l.c. II, p. 57 ; Cham.
et Schlecht. l.c. II, p. 21); S:t Lawrence bay (Cham.).

Jag är ej fullt viss på, att denna art verkligen förekom-
mer vid S:t Lawrence bay. Möjligen har en förvexling

ägt rum mellan den och former af Potentilla fragiformis,

till hvilken art i den följande växtförteckningen jag för

öfrigt hänvisar.)

Saxifraga flayellaris Willd. (Ledeb. l.c. II, p. 209; Cham. l.c.

VI, p. 555); S:t Lawrence bay (Cham.).

.Saxifraga exilis Steph. (Ledeb. l.c. II,' p. 221; Cham. l.c. VI,

p. 556); S:t Lawrence bay (Cham.).

(Saxifraga exarata Vi 11 ars. Bland de under Romanzoffska ex-

peditionen samlade Saxifragorna upptar Chamisso efter

Sternberg en Saxifraga pubescens Poir., funnen vid S:t La-

wrence bay (Cham. l.c, VI, p. 556). Denna uppför Lede-
bour (l.c. II, p. 224) med tvekan såsom en form af S. exa-

rata. Engler omnämner den icke i sin monografi öfver

slägtet Saxifraga, Möjligen har här en förvexling ägt rum
med S. decipiens, hvilken förekommer vid Tschuktsch-
landets ostkust, men ej angifves härifrån af Ledebour.)

(Saxifraga sileniflora Sternb. Ledeb. (l.c. II, p. 224) anför denna
art såsom anträffad af Chamisso och Eschscholtz vid S:t

Lawrence bay. Chamisso omnämner den icke från denna
trakt (l.c. VI, p. 557), utan endast från några ställen vid

Amerikas nordvestkust.)

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. (Ledeb. l.c. II, p. 290;

Ligusticum Gmelini Cham. et Schlecht. l.c. I, p. 39); S:t

Lawrence bay (Cham.).

(Draba affinis Ledeb. (l.c. I, p. 148). Skall vara hemförd från

S:t Lawrence af Eschscholtz under Romanzoffska expedi-

tionen. Omnämnes icke af Chamisso och Schlechtendal

(l.c. I, p. 21—25) i redogörelsen för denna expeditions sam-
lingar af Draba-former.)

(Draba rupestris R, Br. (Ledeb. l.c. I, p. 149; Cham. et Schlecht,

l.c. I, p. 23); S:t Lawrence bay (Cham.). Rörande denna
art hänvisas till den följande växtförteckningen under
Draba hirta.) -

(Cochlearia oblongifolia D.C. (Ledeb. l.c. I, p. 157; Cham. et
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Schlecht. Le. I, p. 26). Torde vara identisk med någon af de-

Cochlearia-former, som jag- hänfört till C. fenestrata R. Br.)

Banuncidus pygmceus Wg (Ledeb. l.c. I, p. 36; Schlecht. Le.

VI, p. 578); S:t Lawrence bay (Cham.).

Ranimadus affinis R. Br. (Ledeb. l.c. I, p. 37; Schlecht. l.c.

VI, p. 577); S:t Lawrence bay (Cham.).

(Claytonia virginica L. (Ledeb. l.c. II, p. 146). Såsom stöd

för sin uppgift om denna arts förekomst vid S:t Lawrence
bay synes Ledebour endast hafva haft följande meddelande

af Chamisso: »Tubera vix Avellanse magnitudine esculenta

.... venum ibant apud Tschuktschos sinus S:ti Laurentii.

Pro tuberibus habuimus Claytoniee cujusvis ....» (Cham.

l.c, VI, p. 563), hvaraf dock näppeligen bevisas, att denna
art verkligen förekommer vid S:t Lawrence bay.)

(Sagina intermedia Fenzl (Ledeb. Fl. ross. I, p. 339). Om
denna art säger Fenzl (anf. st.): »Hab. in terra Tschuk-

tschorum ad sinum S:ti Laurentii (cum speciminibus S.

Linnsei: Spergulse saginoidis titulo ab Acad. petropol.

museo vindobonensi communicata.» Om, såsom väl an-

tagligt är, denna Spergula saginoides tagits under den

Romanzoffska expeditionen, bland hvars samlingar anföres

en växt så kallad (Cham. och Schlecht. anf. st. I, p. 46),

kan det ifrågasättas, om icke den af Petersburger akade-

mien utdelade Spergula saginoides blifvit försedd med orik-

tig uppgift om fyndorten, emedan Chamisso och Schlech-

tendal anf. st. angifva den Romanzoffska expeditionens Sper-

gula saginoides samlad på Unalaschka, ön S:t Paul och

vid Eschscholtz bay. x

)

(Alsine Rossii Fenzl (Ledeb. l.c. I, p. 356; Arenaria ele-

gans Cham. et Schlecht. l.c. I, p. 57) S:t Lawrence bay

(Cham.). Se Alsine stricta i den följande växtförteckningen.)

Stellmia dieranoides (Cham. et Schlecht.) Fenzl (Ledeb. l.c. I,

p. 395; Cherleria dieranoides Cham. et Schlecht. l.c. I, p.

63); S:t Lawrence bay (Cham.).

(Bromas purgans L. (Ledeb. l.c. IV, p. 361) S:t Lawrence

bay (Eschscholtz). Se den följande växtförteckningen under

Schedonorus ciliatus.)

(Poa stenantha Trin. (Ledeb. l.c. IV, p. 372). Enligt exemplar

i Ledebours herbarium funnen vid Senjavin bay. Så vidt

1 Jfr också den följande växtförteckningen under Sagina Linn?ei.
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jag kan döma af beskrifningen, är det samma växt, som

jag i det följande kallat Poa glauea.)

(Poa bryophila Trin. (Ledeb. l.c. IV, p. 377) Enligt Trinius

funnen vid Senjavin bay. Upptages af Grisebach (anf. st.)

bland ;>Species minus notas».)

Carex rotundata Wg (Ledeb. l.c. IV, p. 300); S:t Lawrence

bay (Eschscholtz). Ar möjligen identisk med någon af de

former, hvilka jag hänfört till Carex pulla, till hvilken

art i den följande förteckningen jag hänvisar.

Carex peclata Wg (Ledeb. l.c. IV, p. 292); S:t Lawrence bay

(Eschscholtz).

Elyna schénoides C. A. Mey. (Ledeb. l.c. IV, p. 262); S:t La-

wrence bay (Eschscholtz).

Eriophorum latifolium Hoppe (Ledeb. l.c. IV, p. 254); S:t La-

wrence bay (enligt exemplar i Berliner herbariet).

(Luzula spicata D.C. I Ledeb. Fl. roas. IV, sid. 220 anger E.

Meyer denna art såsom hemförd af den Romanzoffska ex-

peditionen (Eschscholtz) från S:t Lawrence bay, men i be-

arbetningen af denna expeditions samlingar af Juncaceer

(i Linnasa III, p. 376) anföres den såsom funnen endast på
Unalaschka.)

Luzula campestris (L.) D.C. f. minor E. Mey. (Ledeb. l.c. IV,

p. 219); Luzula campestris o alpina E. Mey. i Linnaea

III, p. 376); S:t Lawrrence bay (Cham.).

Allium Schoenoprasum L. (Ledeb. l.c. IV, p. 166; Allium folio-

sum Cham. l.c. VI, p. 584); S:t Lawrence bay (Cham.).

Härtill komma:
Draba frigida Saut. (Draba stellata Cham. och Schlecht. i

Linnasa I, p. 22), hvilken uttryckligen angifves af Cha-

misso och Schlechtendal såsom funnen under den Roman-
zoffska expeditionen (anf. st.), men icke omnämnes här-

ifrån af Ledebour (anf. st. sid. 149).

Afvensom följande arter, af hvilka Herder (anf. st.) upp-

ger sig hafva sett exemplar från Tschuktschlandets ostkust:

Gentiana tenella Rottb. (Herd. l.c. p. 433); Arakamtschetsche-

ne-ön (Wright), Senjavin bay (Mertens).

Androsace septentrionalis L. f. typica (Herd. l.c. p. 403); Ara-

kamtschetschene-ön (Wright).

Pyrola unijiora L. (Herd. l.c. p. 369); S:t Lawrence bay (Choris).
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Bhododendron lapponicwn L. a genuinum (Herd. l.c. p. 343);

Arakamtschetschene-ön (Wright).

Under antagande, att de ofvan inom parentes inneslutna

arterna antingen upptagas under andra namn i den följande

växtförteckningen eller också icke kunna anses med full sä-

kerhet kända från den asiatiska Beringssunds-kusten, skulle

alltså antalet arter, som jag i litteraturen funnit uppgifna för

denna trakt, men som icke der anträffades under Vega-expedi-

tionen, uppgå till 22.

Hela antalet från den asiatiska Beringssunds-kusten kända

fanerogama växtarter skulle alltså för närvarande utgöra 221.

Af dessa äro 44 monokotyledoner, 177 dikotyledoner — mono-
kotyledoner till dikotyledoner som 1 : 4.o. Bland dikot}iedo-

ner höra 64 arter till gruppen gamopetalse, 113 arter till eleu-

theropetalse och apetalse — gamopetalerna till öfriga diktotyle-

donerna som 1 : 1.8. De 221 arterna representera 41 familjer

och 109 slägten. På hvarje familj kommer alltså i medeltal

5.4, på hvarje slägte 2.o arter. Den slägtrikaste familjen är

Compositre med 12 slägten, dernäst GramineaB med 10, Caryo-

phyllaceas med 8, Senticosae, Cruciferas, Ranunculacea? hvar-

dera med 6 slägten. Tre familjer: Primulacea?, Rhodoracese,

PapilionaceaB innefatta hvardera 4 slägten, fem hvardera 3,

sju hvardera 2, och tjugo hvardera 1 slägte.

Efter artantal gruppera sig familjerna på följande sätt:

Compositse 20 arter.

Cyperacese 19 »

Saxifragaceaj 16 »

Caryophyllacere 16 »

Graminea? 15 >

Crucifera? 14 »

Sentieosre 12 »

Salicinea3 12 >>

RanunculaceaB 11 >.

Papilionacea? 9 »

PrimulaceaB 8 »

Personata3 7 »

Polygonaceas 7 »

Gentianacea? 5 >

Rhodoraceae 5 »

Juncacese 5 >•>

Asperifolia? 4 »

Polemoniaceaa 3 »

Ericacese 3 »
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Umbelliferse 3 arter.

Pyrolacese 2 »

Vacciniaceee 2 >

Oenotheracese 2 »

Betulacese 2 »

Colchicaceas 2 >

Liliacese 2 »

Yalerianaeea?

Campanulacese

Rubiacese

Selaginacese

Plumbaginacea?

Ribesiacese

Paraassiacese

Crassulaceaa

Empetracese

Geraniacere

Violacese

Fumariaceag

Papaveracere

Portulacaceae

Orchideee

Bland slägtena är Saxifraga det artrikaste; det är repre-

senteradt af 15 arter. Carex har 12, Salix 12, Pedicularis och

Artemisia hvardera 7, Draba och Eriophorum hvardera 6,

Gentiana, Oxytropis, Alsine hvardera 5, Potentilla och Ranun-

culus hvardera 4, Primula, Androsace, Cardamine, Anemone,

Stellaria, Polygonum, Rumex, Festuca, Poa och Luzula hvar-

dera 3 arter. Af de öfriga äga sexton slägten hvardera 2,

sjuttioen hvardera 1 art.

De uppgifter, 1 som för närvarande föreligga rörande det ark-

tiska Sibiriens fanerogamflora, ange, att af de vid Beringssunds-

kusten funna 221 arterna 71 äro inskränkta till trakten öster

om floderna Lena—Olenek, de återstående 150 deremot före-

komma såväl vester som öster om dessa floder. Om det aldra

största flertalet af de senare synes man på grund af gjorda

iakttagelser kunna antaga, att de äro allmänt utbredda öfver

hela arktiska Sibirien, 2 räknadt från Berings sund till Kariska

• Jfr de i artförteckningen meddelade uppgifterna om hvarje arts ut-

bredning.
2 En och annan af dem är visserligen icke på alla meridianer, der de

anträffats i Sibirien, funnen norr om skogsgränsen, men om icke, så i all-

mänhet strax söder derom.
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hafvet. Af de 71 arterna, sorn icke anträffats vester om Lena-

Olenek, äro 29 anmärkta endast vid Beringssnnds-knsten, 24

äfven annorstädes i Tschuktschlandet, men ej längre vester ut,

och 18 mellan Beringssund och Lena-Olenek.

Följande tabeller ange dessa arter och hufvuddragen af

hvarje arts utbredning inom den icke arktiska delen af Sibi-

rien och i de extra-sibiriska arktiska trakterna.
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floden och Berings sund, förekomma 53 arter blomväxter — en

hög procent af arktiska Sibiriens hela fanerogamantal — , hvilka

icke anträffats längre vester ut. A andra sidan äro, såsom före-

liggande växtförteckningar visa, från vestra delen af arktiska

Sibirien: halfön Jalmal, Jenisej-flodens mynningsområde, Taj-

myrlandet och tillgränsande delar flere arter kända, hvilka

antingen, såsom t. ex. Cortusa Matthioli L., Claytonia arctica

Adams, Viola biflora L., Cardamine macrophylla Willd., Draba
oblongata R. Br., Trollius asiaticus L., Delphinium elatum
Turcz., Koeleria hirsuta Gaud., Carex Chordorhiza L. o. a.,

anträffats vid Olenek-Lena, men ej längre öster ut, eller såsom
Svertia obtusa Ledeb., Geranium albiflorum Ledeb., Draba
altaica (Ledeb.) Bunge, Aquilegia sibirica Lam., Aconitum Ly-

coctonum L., Betula nana L., Poa alpina L., Glyceria (?) Kjell-

mani J. Lge, Carex incurva Lightf. m. fl. äro kända endast

från de delar af arktiska Sibirien, som äro belägna vester om
Olenek-floden.

Om några af de till arktiska Sibirien öster om Lena-Olenek

inskränkta arterna torde man kunna antaga, att deras före-

komst endast i denna del af arktiska Sibirien betingas af eller

står i samband med dessa trakters jämförelsevis sydliga läge,

men för det stora flertalet af dessa arter kan denna förklarings-

grund icke användas, utan andra orsaker måste sökas. En sådan,

gällande åtminstone för en eller annan art, synes man vara be-

rättigad att finna deri, att dessa trakter, hvilka äga en relativt

hög ålder, utgjort ett sjelfständigt utvecklingscentrum, att så-

lunda en eller annan af de i dessa trakter nu förekommande
arterna här differentierat sig till arter och qvarhållit sig

utan att sprida sig långt mot vester. Detta torde vara fallet

med Artemisia globularia, Primula Tschuktschorum, Primula

borealis, Saxifraga exilis, Saxifraga Eschscholtzii, kanske också

Stellaria dicranoides, Oxytropis Maydelliana, alla kända endast

från trakterna omkring Berings sund.

Genom Tschuktschlandets närhet till Amerika har en in-

vandring härifrån varit möjlig och äfven försiggått. De upp-

gifter, som förut lemnats rörande de till ostliga arktiska Sibi-

rien inskränkta arternas utbredning, angifva, att åtskilliga af

dessa, framförallt bland dem, hvilka i arktiska Sibirien äro

anträffade endast vid Tschuktschlandets ostkust, icke finnas

annorstädes i hela Asien, men deremot hafva en vidsträckt

utbredning i Amerika. Att dessa inkommit i Asien öster ifrån

öfver det smala Berings sund måste kunna betraktas såsom i

hög grad sannolikt. Att söka ange orsaken, hvarför icke de,
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i likhet med andra från Amerika inkomna arter, utbredt sig

öfver hela arktiska Sibirien, skulle allt för mycket föra in på
gissningens område. Att några af de ifrågavarande arterna

hafva sitt ursprung i södra delen af Ostsibirien — trakten

omkring Ochotska hafvet och närliggande delar af Sibirien

— synas deras nutida utbredningsförhållanden antyda. Åt-

skilliga af dem förekomma visserligen äfven i Amerika, men
här äro de inskränkta till Beringssunds-trakterna. Slutligen

gifves det också en grupp bland de till östra delen af arktiska

Sibirien inskränkta arterna, och särskildt bland dem, hvilka

gå vester ut ända till Lena-Olenek, hvilka förekomma i Cen-

tralsibiriens: Baikals och Altais bergstrakter och väl liksom

hufvudmassan af de arktiska trakternas nutida fanerogam-

vegetation hafva sitt ursprung härstädes. Möjligen hafva dessa

börjat utbreda sig redan under den tid, då nuvarande vestra

Sibirien var en stor hafsbugt, och under sin vandring inslagit

en nordlig eller nordostlig väg utefter denna hafsviks östra

strand.

En omständighet, som äfven synes värd att beakta, då

det gäller en jämförelse mellan vestra och östra arktiska Si-

biriens flora, är den, att åtskilliga bland de öfver hela arktiska

Sibirien utbredda arterna öster ut uppträda under andra former

än i vester. Så finnes t. ex. i östra delen af Saussurea alpina

en f. angustifolia, af Potentilla fragiformis f. viUosa, af Draba
hirta f. subamplexieaulis, af Luzula arcuata f. latifolia, hvilka

icke äro kända från arktiska Sibiriens vestra del. Pedicularis

lanata uppträder öster ut under formen leiantha, i Tajmyrlandet

(nordliga Ural, på Novaja Semlja) under formen daspantha,

Arabis petrrea i öster under formen ambigua, i vester under

hufvudformen. Stellaria humifusa äger vid Berings sund en

form marginata, som icke är anträffad i vestra delen af ark-

tiska Sibirien o. s. v.

Sibiriens geologiska utvecklingshistoria är ännu icke fullt

känd. Så mycket synes dock vara faststäldt, att dess nord-

östra del fans redan på en tid, då den vestra täcktes af

haf, hvaraf följer, att till östra delen en växtvandring kun-

nat försiggå under längre tid från andra håll och på andra

vägar än till det sedermera framträdande vestra Sibirien. Ge-

nom sina undersökningar öfver florområdenas utbildning efter

tertiärtiden har Engler, l såsom särskildt framgår af den

karta, hvaraf hans arbete åtföljes, kommit till den slutsats,

1 Entw. cl. Pflanzenw.
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att i den del af arktiska Sibirien, som är belägen öster om
floderna Lena-Olenek, flere vigtiga dels från Ostsibiriens bergs-

trakter, dels från Amerika utgående vandringsvägar böra an-

ses utmynna. Mot det vester härom belägna arktiska Sibirien

låter han åter tvänne hufvudvägar sträcka sig, den ena ut-

gående från Baikals, den andra från Altais bergstrakter. Denna
uppfattning, till hvilken Engler kommit, synas mina studier

af det arktiska Sibiriens fanerogamvegetation bekräfta. Det

vill derför synas mig, som skulle man kunna anse, att den

olikhet med hänsyn till vegetationens fanerogama bestånds-

delar, som visar sig mellan vestra och östra delen af arktiska

Sibirien, betingas deraf, att den östra delen fått sin vegetation

till en del från annat håll, på andra vägar och andra tider

än den vestra delen, att i följd häraf arktiska Sibirien kan
betraktas utgöra tvänne skilda afdelningar af det arktiska flor-

området, en ost- och en vestsibirisk. Skarpast utpräglad visar

sig den ostliga floran i Tschuktschlandet vid och öster om
Kolyma, men då å ena sidan en del af dess arter förekomma
ännu vid floderna Lena och Olenek, och då å andra sidan

dessa floder synas bilda gränsen i öster för åtskilliga vestliga

former, så torde gränsen mellan dessa båda det arktiska flor-

områdets sibiriska afdelningar böra sättas utmed dessa floder,

det vill med andra ord säga omkring 125° ostlig longitud från

Greenwich.

Blomväxter samlade under Vega-expeditionen
vid Asiatiska Beringssunds-kusten.

Fam. Compositse.

. Leucanthemum arcticum (L.) DC.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 541; Chrysanthemum arcticum Less.

in Linnaea VI, p. 169.

S:t Lawrence bay; temligen sparsam på torra sluttningar.

Utbr. x Pitlekaj (Vega-exp.).

Leucanthemum integrifolium (Richards.) DC.
Ledeb. Fl. ross. II, p. 540; Chrysanthemum integrifolium

Less. in Linnaaa VI, p. 170.

1 Härmed afses nu och i det följande endast en arts utbredning inom
det arktiska Sibirien.

32
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Konyam bay, flerestädes, men sparsam, mest på fuktiga

leriga fjällafsatser till omkring 100 fots höjd öfver hafvet.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.).

Årtemisia oorealis Pall.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 567; Less. in Linnsea VI, p. 211.

Konyam bay, sparsam på en låg sandstrand.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Senjavin bay (Led. anf.

st.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Olenek-floden

(Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Middend.); Gydatundran
(Schmidt).

Ben plats, der växten förekom, hade helt kort före mitt

uppehåll der blifvit fri från snö. De erhållna exemplaren

äro d erfor så litet utvecklade, att jag ej vågar afgöra, till

hvilken af denna arts många former de böra hänföras. När-

mast torde de komma f. Mertensii Bess. Fjolårsexemplar ut-

visa, att blomkorgarne äro anordnade än i enkel (f. racemosa

Trautv.), än i sammansatt klase (f. paniculata Trautv. *).

Årtemisia latifolia Ledeb.
Ledeb. FL ross. II, p. 582; Årtemisia Gmel. Fl. Sib. II,

tab. 57, fig. dextra. Cfr Less. in Linnsea VI, p. 214.

Konyam bay; sparsam på en fjällsida i det inre af fjorden.

Utbr. Förut ej iakttagen i det arktiska Sibirien.

Endast ett fåtal exemplar insamlades, och dessa äro så

litet utvecklade, att de ej låta med full säkerhet bestämma sig.

Några exemplar af Ledebours Årtemisia latifolia har jag icke

sett, men den beskrifning öfver arten, som han lemnat, träffar

väl in på mina exemplar, hvilka dock synas afvika från Uralska

och Altai-exemplar genom sin reducerade blomställning.

Här i det arktiska området uppträder nämligen äfven

denna liksom andra arter af slägtet Årtemisia under en f.

racemosa med blomkorgarne fåtaliga, anordnade i klase i stjel-

kens topp. Den Årtemisia, som af Gmelin på anfördt ställe

afbildas och hvilken Ledebour hänför till sin A. latifolia,

öfverensstämmer så nära med den af mig vid Konyam bay

tagna formen, att jag måste anse dem identiska, I hvilket

förhållande denna art nu står till formerna af A. laciniata

Willd., Ledeb. kan jag icke afgöra.

Årtemisia vulgaris L.

f. Tilesii Ledeb.
1 Plant. Sib. boreal. sid. 70.
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Ledeb. Fl. ross. II, p. 585—586; Artemisia Tilesii Less. in

Linnaea VI, p. 214.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän isynnerhet
omkring tschuktschernas boningsplatser, der den också upp-
trädde synnerligen yppig.

Konyam bay; allmän, företrädesvis på strandslätterna,

men också flerestädes på bergsluttningarna till 100—200 fots

höjd.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Pitlekaj

(Vega-exp.); Olenek-floden och mellan denna och Lena-floden

(Czek. och Mull.) ; Tajmyr-floden (Middend.) ; Jenisej-flodens

mynning, Gydatundran (Schmidt); Schtschutschjalandet (v.

Waldburg-Zeil.) ; Jalmal (Lundström).

Artemisia gldmerata Ledeb.
Fl. ross. II, p. 588; Less. in Linnaea VI, p. 212. — A. senja-

vinensis Led. 1. c. p. 588 sec. Maxim. Mel. biol. VIII, p. 533.

S:t Lawrence bay (Vega-exp.; Tilesius enl. Ledeb. anf. st.;

Cham.); allmän på torra grusiga delar af strandsluttningen.

Konyam bay ; temligen allmän på fjällsidorna till omkring
500 fots höjd.

Utbr. Senjavin bay (Mertens enl. Led. anf. st. — A. senja-

vinensis Bess.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid

skogsgränsen mellan floderna Olenek och Lena (Czek. och
Mull.).

Artemisia arctica Less.

in Linneea VI, p. 213; Led. Fl. ross. II. p. 591. Cfr

Maxim. Mel. biol. VIII, p. 533.

S:t Lawrence bay (Vega-exp.; Cham.); temligen vanlig på
strandsluttningarna.

Konyam bay; sparsam på fjällafsatser.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.).

Maximowicz har (anf. st.) framstält den åsigten, att den
under Romanzoffska expeditionen från S:t Lawrence bay och
åtskilliga andra vid Berings sund belägna ställen hemförda
växt, hvilken Lessing utförligt och noggrant beskrifvit under
namnet A. arctica, vore så litet och så föga konstant afvikande

från Artemisia norvegica Fr., att den icke förtjenade att upp-

föras ens såsom en benämnd form af den. Den växt, hvilken
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Lessing med sin beskrifning afsåg, har jag påträffat flerestädes

dels i Tschuktschlandet, dels på S:t Lawrence-ön och efter

hemkomsten varit i tillfälle att jämföra de exemplar i olika

utvecklingsstadier jag på mycket olika årstider insamlade med
en stor mängd skandinaviska exemplar af Artemisia norvegica.

Af mina undersökningar tvingas jag att antaga, att visserligen

dessa båda Artemisior stå i genetiskt samband med hvarandra,

men att dock mellan dem så stora och vigtiga olikheter före-

finnas, att de med lika stort skäl, som en hel del andra Arte-

misia-former, böra upptagas under skilda namn. Den åtskilnad

dem emellan, som Lessing angifvit, har jag funnit konstant,

och den får i dessa växters habitus ett så framträdande ut-

tryck, att ingen skandinavisk botanist skulle våga att anse A.

arctica identisk med vår A. norvegica. Möjligt är, att växten

annorstädes i Sibirien visar sig mer vexlande än i Tschuktsch-

landet och antar ett utseende, som mera närmar den till, eller

uppträder under former, som sammanbinder den med A. nor-

vegica, hvilket dock icke bör utgöra något hinder för att

den i sin från A. norvegica mest afvikande sibiriska form får

gå under ett särskildt namn.
I sina arbeten öfver norra och arktiska Sibiriens fanerogam-

flora anför Trautvetter under hänvisande till Maximowicz' ofvan

citerade uppsats en Artemisia norvegica Fr. från det inre af

Tschuktschlandet, från Kolyma-floden och från skogsgrän-

sen mellan floderna Lena och Olenek. Antagligen är det

väl former, som stå närmast eller äro identiska med A. arc-

tica, hvilka han med detta namn afser, ehuru detta icke kan

afgöras utan tillgång till de exemplar han vid sin bestämning-

granskat. Utbredningen af A. arctica i Sibirien är följaktligen

ännu ej fullt klar. Så mycket torde dock kunna antagas, att

den icke går vester om Olenek-floden. Vid nordkusten fann

jag den ingenstädes vester om Tschuktschlandet. I Taj myr-

landet på tundran omkring Jenisej-floden och i Schtschutschja-

landet äro hvarken A. norvegica eller A. arctica anträffade.

Artemisia globularia Cham.
Led. Fl. ross. II, p. 588. Cfr Maxim. Mél. biol. VIII,

p. 534.

S:t Lawrence bay (Vega-exp.; Cham. et Mårtens enl. Led.

anf. st.); mycket sparsam på torra sluttningar.

Utbr. Känd hittills endast från denna trakt i arktiska

Sibirien.
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Jag har bestämt de få af mig hemförda exemplaren genom
jämförelse med i svenska riksmuseum förvarade, under Ro-

manzoffska expeditionen vid S:t Lawrence bay samlade, A.

globularia Cham. benämnda exemplar. Ar denna bestämning

riktig — och jag saknar skäl för ett annat antagande — , är

denna art enligt mitt förmenande knappast, såsom Maximowicz

(anf. st.) håller före, att anse såsom en f. polaris af A. nor-

vegica Fr. Från denna synes mig den ifrågavarande växten

i så hög grad afvikande, att, om ett genetiskt samband finnes

mellan dem, detta måtte vara temligen aflägset.

Arnica alpina O lin.

Hartm. Skand. FL, p. 8; Less. in Linnsea VI, p. 235. A.

montana
ft

stenophylla et A. alpina Ledeb. Fl. ross. II, p. 622

et 623.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Cham.); sparsam i klipp-

marken på fjällsluttningar.

Konyam bay ; ej allmän och mycket spridd såväl på strand-

afsatser som fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-

floden (Augustin.); vid floden Lena på tundran och mellan

floderna Lena och Olenek vid skogsgränsen (Czek. och Mull.);

Gydatundran (Schmidt).

Cineraria frigida Richards.
Senecio frigidus Led. Fl. ross. II, p. 632; Less. in Linnsea

VI, p. 239.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham. och Tilesius enl. Led.

anf. st.); sparsam på tufmark.

Konyam bay; på lägre, fuktiga bergafsatser sparsam.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Pitlekaj,

Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); Kolyma-floden (Augustin.);

mellan floderna Olenek och Lena (Czek. och Mull.); Tajmyr-

floden (Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt); Jalmals vestkust

(Lundström).

Senecio resedcefolius Less.

Linnsea VI, p. 243; Ledeb. Fl. ross. II, p. 631.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); här liksom vid

Konyam bay sparsam på fjällsluttningar.
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Utbr. Mellan floderna Olenek och Lena och flerestädes

utefter floden Olenek ända till mynningen (Czek. och Mull.);

Taj myr-floden (Middend.); Jenisej -flodens mynningsområde
(Schmidt).

Antennaria alpina (L.) R. Br.

Hartm. Skand. Fl. p. 13; A. -alpina et A. monocephala
Ledeb. Fl. ross. II, p. 611 ; A. alpina Less. in Linnsea VI,

p. 221.

f. Friesiana T rau t v.

Fl. Tschuktscli. p. 24. Cfr Fl. rip. Kolym. p. 537.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. Cham.); spridd allestädes på
torr, grusig mark, här och der bildande temligen omfångsrika

mattor.

Konyam bay; mera sparsam dels på strandslätterna, dels

på fjällsluttningar till några hundra fots höjd.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell) • ; mellan floderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.).

Längre vester ut synes denna art ersättas af A. carpathica

(Wg) R. Br., hvilken är anmärkt i Tajmyrlandet, i Jenisej-

flodens mynningsområde, i Schtschutschjalandet, på Wajgatsch,

Novaja Semlja o. s. v.

Det är helt säkert med rätta Trautvetter till denna art

hänfört den under namn A. monocephala DC. beskrifna växten.

Monocephala och pleiocephala individ växa blandade om hvar-

andra, och ej sällan träffar man på samma exemplar axlar

med en och axlar med två eller tre blomkorgar. Den vid

Beringssunds-kusten förekommande formen afviker ofta rätt

mycket från den skandinaviska, men sammanbindes dock med
den genom öfvergångsformer. Den är oftast mera tätt tufvig

än denna, saknar i allmänhet alldeles grenskott och har alla

bladen nästan likformiga, smalt lancettlika, spetsiga, på båda
sidor tätt hvitulliga och holkfjällen mörkare bruna än hos

hufvudformen.

Aster sibiricus L.

f. Bichardsonii (Spreng.).

A. montanus Richards. Fl. d. Polarl. I, p. 509; A. salsu-

ginosus Less. in Linnsea VI, p. 124; A. Richardsonii Ledeb. Fl.

ross. II, p. 475; Schmidt. Fl. jeniss. p. 105 (?); A. sibiri-

cus (saltim ex parte) Trautv. och Mey. Fl. Ochot. p. 50; Trautv.

1 Växten förekommer vid Kolyma-floden, men är här ännu icke an-

märkt norr om skogsgränsen. Jfr Trautv. Fl. rip. Kolym.. s. 537.
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Pl. Sib. boreal. p. 67; Fl. rip. Kolym. p. 534; Fl. Tschuktsch.

p. 23; A. sibiricus f. subintegerrima Trautv. Fl. Boganid.

p. 161.

Konyam bay; ymnig, men föga utvecklad på en sandig

strandslätt, som nyss blifvit fri från snö.

Utbr. Det inre af Tscbuktschlandet (Maydell). I det

öfriga norra Sibirien är arten anträffad flerestädes, såsom vid

floderna Kolyma, Lena, Olenek, Boganida och Jenisej, men
ingenstädes efter de uppgifter, till hvilka jag äger tillgång,

norr om skogsgränsen.

Under den namnkombination, som ofvan användts, förstår

jag den växt, hvilken af Lessing (anf. st.) blifvit utförligt be-

skrifven under namnet Aster salsuginosus Richards. Vid dennas

identifiering med A. sibiricus L. har jag stödt mig på
Trautvetters auktoritet, men vill dock anmärka, att den vid

Konyam bay förekommande växten i väsentlig grad synes

afvika från de exemplar af typisk A. sibiricus, som jag haft

tillfälle att se, och från den beskrifning, som af denna lemnas.

Närmast torde den ifrågavarande formen komma A. sibiricus

f. subintegerrima Trautv. (anf. st.), om den icke t. o. m. är iden-

tisk med den. Hvilken form Trautvetter i sina senare arbeten

rörande Nordsibiriens flora med namnet A. sibiricus L. menar,

kan jag ej afgöra, men antar på grund af hans hänvisningar,

att det är f. Richard sonii eller denna närstående former han
åsyftar.

Erigeron uniflorns L.

Hartm. Skand. Fl. p. 18; E. uniflorus et E. pulchellus

Ledeb. Fl. ross. II, p. 486 et 490.

Konyam bay; sparsam och mycket torftig på en strandslätt.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham. enl. Ledeb. anf. st.);

det inre af Tschuktschlandet (Maydell); mellan floderna Lena
och Olenek och vid Olenek (Czek. och Mull.); Tajmyr-floden
(Middend.); Dicksons hamn (Sv. exp. 1875); Jenisej -flodens myn-
ningsområde (Schmidt).

Solidago Virgaurea L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 493; Less. in Linnrea VI, p. 126.

f. arctica D.C.

Ledeb. l.c. p. 494.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Cham.); på torra, grusiga
strandsluttningar temligen allmän.
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Konyam bay; sparsam på fjällsidorna till omkring 4—500
fots höjd.

Utbr. Mellan noderna Lena och Olenek vid skogsgränsen
(Czek. och Mull.); Schtschutschjalandet (v. Waldb.-Zeil). Arten
synes, efter hvad hittills är kändt, icke mer än vid Beringssunds-
kusten inträda i det arktiska området.

Den form af arten, som förekommer i Skandinaviens fjäll-

trakter och i Ryska Lappmarken: f. arctica Hn, f. lapponica W g,

Ledeb., är en annan än den arktiskt-ostsibiriska.

Petasites frigkla (L.) Fr.

f. communis Trautv.
Nardosmia frigida var. communis Trautv. Pl. sib. boreal.

p. 65; Nardosmia frigida Ledeb. Fl. ross. II, p. 467; Nardosmia
angulosa Less. in Linnaea VI, p. 107.

S:t Lawrence bay; ganska vanlig på tufmarken och fuktiga

delar af strandsluttningarna.

Konyam bay; vanlig på strandslätter.

Utbr. Senjavin bay (Mertens); 1 Pitlekaj, Irkajpi, kap
Jakan (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell, f.

corymbosa Herd.); Lena-floden (Czek. och Miill.); Tajmyr-flo-

den (Middend.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt och
Schwaneb.); Schtchutschjalandet (v. Waldburg-Zeil).

Sanssurea alpina (L.) D.C.

f. angustifolia (D.C.) Reg. et Til.

Fl. Ajan. p. 107; S. angustifolia Ledeb. Fl. ross. II, p.

668; S. alpina Less. in Linnsea VI, p. 87 ex parte.

Konyam bay; temligen vanlig på fjällsluttningar till några
hundra fots höjd; saknas ej heller på strandslätter.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham. och Tilesius enligt Less.

och Ledeb. anf. st.); Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-
landet (Maydell).

Den närmast ifrågavarande formen (f. angustifolia) är,

så vidt jag kan utröna, icke känd från andra delar af

det arktiska Sibirien. Arten är emellertid under andra for-

mer (f. vulgaris Ledeb. och f. subacaulis Ledeb.) l känd från

trakten mellan floderna Lena och Olenek, från Olenek, Taj-

myrlandet, Preobrascheni-ön, Jenisej-flodens mynningsområde,
Dicksons hamn. Forma vulgaris uppgifves också för Tschuktsch-

1 Jfr Ledeb. anf. st. sid. 669 under S. alpina.
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landet. Jfr Ledeb. anf. st. p. 669 och Trautv. Fl. Tschuktsch.

p. 25.

Enligt Regel och Tiling skola i Ajantrakten de båda for-

merna: f. vulgaris och f. angustifolia fullständigt öfvergåi hvar-

andra. I Tschuktschlandet, så väl på nord- som ostkusten, är

f. angustifolia helt visst den vanliga formen. Denna har jag

sett i temligen stor myckenhet på tvänne ställen, men der-

emot aldrig funnit ett exemplar, som bort hänföras till f.

vulgaris.

Taraxacum officinale Web.
T. officinale et T. ceratophorum Ledeb. Fl. ross. II, p.

812—813.

S:t Lawrence bay; allmän omkring tschuktschernas bo-

städer.

Utbr. Pitlekaj. Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); vid

och mellan noderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.); Je-

nisej-flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt).

Taraxacum pliymatocarpum J. Vahl.
Fl. Dan. p. 2298; T. vulgäre var. arctica Trautv. Consp.

Fl. Nov.-Semlja. p. 72; T. Scorzonera Trautv. Fl. Taimyr. p. 40.

Jfr Th. Fries, Nov.-Semljas Veg. p. 10—11.

f. albiflora mihi.

f. ligulis marginalibus latere exteriori viriclibus, interiori

albidis, ceteris utrinque albidis, staminibus stylisque viridibus,

acheniis . . . .; characteribus aliis et habitu f. genuinas persimilis.

Konyam bay; allmän på en strand slätt.

Utbr. Underformen är i Sibirien hittills känd endast

från detta ställe och såsom det vill synas från Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt). Hufvudformen

finner jag uppgifven från det inre af Tschuktschlandet (May-

dell), från trakten mellan floderna Lena och Olenek (Czek.

och Miill.), Tajmyrlandet (Middend.) och Dicksons hamn
(Vega-exp.)

Med hänsyn till bladens form, färg och förgrening, blom-

axelns längd i förhållande till bladen, holkfjällens antal, form

och inbördes storlek, till växtsätt, hårighet o. s. v. öfverens-

stämmer den här anförda formen med den från flere delar af det

arktiska området kända växt, som benämnes T. phymatocar-

pum eller T. vulgäre var. arctica. I blomkronornas färg af-
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viker den dock från denna. Dessa äro hos hufvudformen gul-

eller oftare blågröna, hos afarten åter hvitaktiga, med drag-

ning åt grått eller rosenrödt än helt och hållet, än, såsom
fallet är med den yttersta radens blommor, endast på insidan

och kanterna af brämet. Hos dessa är brämet på utsidan

grönt. Alla hafva ståndare, märken och stift gula. Exempla-

ren voro allt för litet utvecklade för bestämning af skalfruk-

ternas form och skulptur.

Samma form synes också förekomma på Novaja Semlja,

der iakttagen under den Rosenthalska expeditionen (Heugl.

Reise III, p. 301). Jag har antagit, att det är den som Schmidt

ås}rftar med den under hans expedition vid Jenisej-floden

funna T. phymatocarpum med blommorna »blass rosenroth

angeflogen» (Fl. Jeniss., sid. 108).

Fam. Valerianacese.

Valeriana capitata Pall.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 435; Cham. et Schlecht. in Linnaea

III, p. 130.

Konyam bay; sparsam såväl på strandslätter som fjäll-

sluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Pitlekaj, kap Jakan

(Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-

floden (Augustin.); Olenek till mynningen och på tundran

mellan Olenek och Lena (Czek. och Mull.) ; Tajmyr-floden

(Middend.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt och

Schwaneb.).

Fam. Campanulaceae.

Campanula uniflora L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 890; Cham. in Linneea IV, p. 37.

Konyam bay; sparsam på en fjällsida.

Utbr. Saknas i hela Sibirien utom här vid Berings sund.

Hvarken Chamisso eller Ledebour uppgifva arten såsom

anträffad här. Enligt Herder skola dock i Petersburgs museer

finnas exemplar, tagna af C. Wright på den i Senjavin-fjorden

liggande Arakamtschetschene-ön (Herd. Pl. Raddeanse, p. 298).

Fam. Rubiacese.

Gdlium boreale L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 412; Cham. in Linnsea VI, p. 591.
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Konyam bay; temligen allmän företrädesvis i busksnår

bildade af Alnus ovata, Potentilla fruticosa och Spiraea be-

tulsefolia på fjällsluttningar vid ett par hundra fots höjd

öfver hafvet.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell). Växten
är känd från nere ställen i det norra Sibirien, såsom Kolyma-
floden (Augustin.); noderna Lena, Olenek (Czek. och Mull.);

Jenisej (Schmidt); men endast i Tschuktschlandet norr om
skogsgränsen.

Fam. Gentianacese.

Gentiana prostrata Haenke.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 62; Cham. et Schlecht. in Linnaea

I, p. 183. Jfr Herd. Pl. RaddeanaB, p. 445.

Konyam bay; på en fjällsida.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.) och Arakamtschetschene-

<m (Wright). Ej anmärkt annorstädes i arktiska Sibirien, men
funnen af Czekanowski och Muller söder om skogsgränsen.

Vega-expeditionens samlingar innehålla endast två, om-

kring tumshöga, blommande exemplar, hvilka påträffades af

löjtnant O. Nordqvist.

Gentiana frigida H se n k e.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 65; Cham. et Schlecht. in Linnsea

I, p. 173.

f. genuina Griseb.
Jfr Herd. Pl. Raddeanse, p. 452.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på klippmark

vid foten af ett berg.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright). Ej känd från

något annat ställe i arktiska Sibirien, men i nordliga Sibirien

funnen vid Nischne Kolymsk (enl. Herd. anf. st.). Artens

andra form, f. algida, uppgifves för Tschuktschlandet (Jfr Herd.

anf. st.) och för trakten mellan floderna Olenek och Monjero

(Czek. och Mull.).

Gentiana glauca Pall.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 66; Cham. et Schlecht. in Linngea

I, p. 175.

f. minor Ledeb. 1. c.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); temligen sparsam på
tufmark.
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Utbr. På Arakamtschetschene-ön (Wright); Pitlekaj (Vega-

exp.); mellan noderna Lena och Olenek (Czek. och Miill.). Är
dessutom uppgifven för trakten vid Nischne Kolymsk (Jfr

Herd. Pl. Raddeanse, p. 454).

Fam. Selaginacese.

Lagotis glauca Gärtn.
f. Stelleri (Cham. et Schlecht.).

Trautv. Pl. Sib. boreal. p. 95; Gymnandra Stelleri Ledeb.

Fl. ross. III, p. 332; Cham. et Schlecht. in Linnsea II, p. 563.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); temligen sparsam på
fuktiga, ej tufviga delar af slättlandet vid bergets fot.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Irkajpi

(Vega-exp.); mellan floderna Lena och Olenek och vid Olenek

till mynningen (Czek. och Miill.); Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Taj myr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde, Gydatundran (Schmidt,

Schwaneb.); Schtschutschjalandet (v. Waldburg-Zeil).

Någon annan form af detta slägte såg jag icke vid S:t

Lawrence bay. (Jfr Cham. et Schlecht. anf. st. sid. 561 under

Gymnandra Gmelini.)

Fam. Personatae.

Pedicularis verticillata L.

Bunge in Ledeb. Fl. ross. III, p. 270; Cham. et Schlecht.

in Linnsea II, p. 582.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); mycket ymnig och

yppig, ehuru lågväxt, på fuktiga delar af strandsluttningarna.

Konyam bay; sparsam på fuktiga, lägre fjällafsatser.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid Lena-

floden (Czek. och Miill.); Jenisej-flodens mynningsområde
(Schmidt, Schwaneb.).

De former af arten, hvilka Chamisso iakttog vid Berings

sund, finnas äfven i de af mig härifrån hemförda samlingarna

(Jfr Cham. et Schlecht. anf. st.).

Pedicularis palustris L.

Bunge in Ledeb. Fl. ross. II, p. 283.

f. arctica n. nomen.
»Pedicularis palustris forma arctica, simplicissima, humilis,

glaberrima, dente in fauce corollse nullo vel minuto.» Schmidt

Fl. Jeniss., p. 113.
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Jfr Maxim. Diagn. pl. Asiat. II, p. 75 sub P. palustri et

Cham. et Schlecht. in Linnsea II, p. 582.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på fuktiga,

icke tufviga delar af strand slätten vid bergets fot.

JJtbr. Floden Kolyma vid eller strax söder om skogs-

gränsen (Augustin.); Gydatundran (Schmidt); Schtschutschja-

landet vid skogsgränsen (om f. arctica?) (v. Waldburg-Zeil).

Denna från den typiska i mycket afvikande form har, såsom

jag ofvan sökt antyda, redan förut uppmärksammats af såväl

Schmidt som Maximowicz. Ingen af dessa har dock gifvit den

något namn. Ehuru den antagligen är föga sjelfständig, synes

den dock vara förtjent af så pass mycken uppmärksamhet
— såsom stamform för eller en depaupererad form af den sydli-

gare P. palustris — att den i växtgeografiska arbeten bör upp-

tagas och då också särskildt betecknas.

Alla exemplar, som jag hemfört, äro lågväxta, 10—15 centi-

meter höga, de flesta ogrenade, ett par dock försedda med en

eller två grenar. De båda tänderna på öfverläppens nedre

del äro i allmänhet liksom på de exemplar från Kolyma-floden,

hvilka Maximowicz beskrifvit, fullt tydliga. Intet af de exem-

plar jag undersökt hade blommat, men, såsom bladärr och

qvarsittande sparsamma bladrester utvisa, lefvat åtminstone

en vegetationsperiod förut och öfvervintrat åtminstone en

gång och haft den öfvervintrade knoppen klädd af dylika —
ehuru få — fjällika lågblad, som förekomma hos afdelningen

Sudetica och andra grupper af Pedicularis-slägtet. (Jfr Maxim,
anf. st.)

Pedicularis sudetica Willd.
Bunge in Ledeb. Fl. ross. III, p. 286; Cham. et Schlecht.

in Linnsea II, p. 583.

f. gymnocephala Trautv.
Fl. rip. Kolym., p. 550.

f. lanata Walp.
sec. Trautv. 1. c.

S:t Lawrence bay och Konyam bay
; på båda ställena före-

kommo båda formerna temligen sparsamt på grusiga slutt-

ningar.

Utbr. (Artens) Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-

floden (Adams); mellan floderna Lena och Olenek och vid

Olenek till mynningen (Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Mid-
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dend.); Jenisej-flodens mynningsområde (Vega-exp., Schmidt
och Schwaneb.); Gydatundran (Schmidt); Schtschutschjalan-

det (v. Waldburg-Zeil).

Pedicularis Langsdorfii Fisch.

Bunge in Ledeb. Fl. rossica III, p. 288; Cham. et Schlecht.

in Linnsea II, p. 583—584.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på fuktiga,

icke tufviga delar af strandslätten.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet
(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden (Adams).

Pedicularis lanata Willd.
Bunge in Ledeb. Fl. ross. III, p. 299; Cham. et Schlecht.

in Linnaea II, p. 583—584.

f. leiantha Trautv.
Consp. Fl. Nov. Semlja, p. 76.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); ej sällsynt såväl

på fuktiga, som torra delar af strandafsatserna och strand-

slätten.

Konyam bay; mera sparsam, mest på strandslätterna.

Utbr. Artens f. leiantha är känd från Pitlekaj (Vega-exp.),

det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid Kolyma-floden, Lena
och Olenek förekommer den under f. alopecuroides (Augustin.,

Adams, Czek. och Mull.); vid Tajmyr-floden, på Novaja Semlja

och i arktiska Ural under formen dasyantha Trautv.

Pedicularis Oederi Vahl.
Pedicularis versicolor Bunge in Ledeb. Fl. ross. III, p.

300; Cham. et Schlecht. in Linnsea II, p. 585.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.) temligen sparsam; i

största mängd förekom den på de fuktiga, icke tufviga delarne

af strandslätten.

Konyam bay
;
ymnigare, isynnerhet på strandslätterna, än

vid föregående ställe.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden (Augustin.); mellan floderna Lena och Olenek och

vid Olenek till mynningen (Czek. och Miill.); Tajmyr-floden

(Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisejs mynningsom-
råde (Schmidt).
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Pedicidaris capitata Adams.
Bunge in Ledeb. Fl. ross. III, p. 301 ; Charn. et Schlecht.

in Linnsea II, p. 582.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); teml. allmän på
klippmarken vid bergets fot.

Konyam bay ; temligen allmän på strandslätten, mera spar-

sam på fjällsluttningar vid ett par hundra fots höjd.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Lena-flodens mynning (Adams); mellan Lena och

Olenek och vid Olenek ända till mynningen (Czek. och Mull.);

Tajmyr-floden (Middend.) ; Jenisej-flodens mynningsområde och

Gydatundran (Schmidt).

Fam. Asperifolise.

Eritricliium aretioides (Cham. et Schlecht.) DC.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 149; Myosotis aretioides Cham. et

Schlecht. in Linnsea IV, p. 443.

Konyam bay; temligen sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Arakamtschetschene-

ön (Wright); det inre af Tschuktschlandet (Maydell). Herder
(Pl. Raddeanee, sid. 535) uppger den också förekomma vid

Tajmyr-floden, här samlad af MiddendorfF. Den omnämnes
dock icke härifrån af Trautvetter, som bearbetat Middendorffs

samlingar.

Efter den kännedom jag äger om här ifrågavarande växt

och om E. villosum Bunge, hvilken senare jag haft tillfälle

att se i stor mängd på flere långt. skilda delar af det arktiska

området, kan jag icke omfatta Hookers (i Outl. p. 335) uttalade

åsigt, att E. aretioides är »nothing but a dwarf arctic state of

this» (E. villosum). Den eller de dvergformer, under hvilka

sistnämnda art på ogynsamma trakter inom den arktiska

zonen uppträder, hafva ett från den i Beringssunds-trakten

funna växten mycket afvikande utseende. Herder (anf. st.)

upptar E. aretioides såsom en form af E. nanum Schrad., men
har för denna uppfattning icke lyckats vinna Trautvetter (jfr

Fl. Tschuktsch. p. 30), som helt visst är den för närvarande
störste kännaren af de nordiska och arktiska formerna af Eri-

trichium-slägtet. Mig förefaller E. aretioides vara en väl dif-

ferentierad form, mellan hvilken och former af den i arktiska

Sibirien, med inbegrepp af Novaja Semlja och Wajgatsch, van-
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liga arten, denna må nu kallas E. nanum eller E. villosum,

jag icke funnit några öfvergångsfornier.

Eritrichium villosum Bunge.
E. villosum et E. Chamissonis Ledeb. Fl. ross. III, p.

149—150; Myosotis villosa Chain, et Schlecht. in Linneea IV,

p. 442. Jfr Herd. Pl. Raddeanse, p. 534—537.

Konyam bay ; temligen allmän på strandslätter.

Utbr. S:t Lawrence bay; Senjavin bay (Romanz. exp.);

det inre af Tschuktschlandet (Maydell); mellan noderna Lena

och Olenek och vid Olenek (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön

(Vega-exp.); kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Mid-

dend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt).

De exemplar af arten, som jag såg vid Konyam bay, voro

gröfre, mindre tufvade och något bredbladigare, men i öfrigt

öfverensstämmande med exemplar från andra trakter i arktiska

Sibirien.

Myosotis silvatica Hoffm.
f. älpestris Koch.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 145; Myosotis alpestris Cham. et

Schlecht. in Linnsea IV, p. 442.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham., Liitkes exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.);

mellan noderna Lena och Olenek och vid Olenek till myn-

ningen (Czek. och Mull); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Taj-

myr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); tundran

vid Jenisej-flodens mynning (Schmidt, Schwaneb.).

Fam. Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum L.

f. acutifiora Willd.

f. ovata Ledeb.
subf. grandifora Ledeb.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 83—84; Polemonium acutiflorum

et varietas Gmelini Cham. in Linnsea VI, p. 551. Cfr Herd.

PL RaddeanaB, p. 479 et sequent.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och (f. acutifiora) Romanz.

exp.); Konyam bay.
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Båda formerna träffades på bägge de anförda ställena.

Talrikast och yppigast uppträdde de vid S:t Lawrence bay i

närheten af tschuktschernas bostäder, men voro äfven på
strandslätterna vid Konyam bajr rätt allmänna.

Utbr. f. acutiftora är endast känd från denna del af arkti-

ska Sibirien, men enl. Herder Pl. Raddeanse hemförd från

ett par ställen strax söder om skogsgränsen, nämligen Nischne
Kolymsk och Boganida.

f. ovata är deremot funnen flerestädes i arktiska Sibirien

:

det inre af Tschuktschlandet (Maydell) ; mellan floderna Lena
och Olenek och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.)

;

vid Jenisej-flodens mynning (Schwaneb. l

).

Polemonhim pidehelhim Bunge.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 84; Cham. in Linnrea VI, p. 552;

Cfr. Herd. Pl. RaddeanaB, p. 484.

Konyam bay ; i riklig mängd på ett mycket inskränkt

område vid några hundra fots höjd på en fjällsida.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden (Augustin.); vid floden Lena, mellan Lena och Olenek

och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.); Tajmyr-

floden (Middend.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt);

Jalmals vestkust (Lundstr.); Schtschutschja-landet (v. Waldb.).

Diapensia lapponica L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 85; Cham. in Linnrea VI, p. 553.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.),

Konyam bay, på båda ställena temligen allmän, mest på
fjällsluttningar, men äfven på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj; Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lenas mynning
(Adams och Herder); mellan floderna Lena och Olenek och

vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.).

Fam. Plumbaginacese.

Armeria sibirica Turcz.
Statice sibirica Ledeb. Fl. ross. III, p 457 ; A. vulgaris

1 Det är möjligen denna form som Schmidt förstår under namnet P.

ooeruleum från Jennisej-flodens mynningsområde (Jfr Fl. Jeniss. sid. 111).

Under hvilken form arten förekommer i Schtschutschja-landet uppgifves icke

(Jfr Kurtz, Westsib. Pfl. sid. 37 och 58).

33
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var. arctica (?) et sibirica Trautv. Pl. Sib. boreal., p. 96; Cham.

in Linnaea VI, p. 566.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.).

Konyam bay; på båda ställena temligen allmän på strän-

der och sand slätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); vid Lena-floden är den iakt-

tagen i närheten af skogsgränsen (Czek. och Mull.).

All den Armeria, jag såg vid Beringssunds-knsten, tillhör

otvifvelaktig A. sibirica eller den form af A. vulgaris, som be-

nämnts f. sibirica, hvilken endast genom foderpipens jämna
hårighet synes vara skild från A. arctica eller A. vulgaris f.

arctica, hvilken är funnen på flere ställen i arktiska Sibirien,

såsom: det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid Lena-flo-

den, mellan floderna Lena och Olenek och vid Olenek till

dennas mynning (Czek. o. Miill.); vid Taj myr-floden (Middend.);

Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt)

och i Schtschutschjalandet (v. Waldb.). Enligt Ledebour (anf.

st.) och Trautvetter (Fl. taj myr. p. 31) skall det också vara

denna form, hvilken af Cham. hemförts från S:t Lawrence bay.

Chamissos beskrifning af växten i Linnrea (VI, p. 567) lemnar

ej upplysning härom.

Fam. Primulacese.

Trientdlis europcea L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 24.

f. arctica Ledeb.
1. c. p. 25; Trientalis europoea Cham. et Schlecht. in Lin-

nasa I, p. 224. Cfr Herd. Pl. Raddeanaa, p. 414.

Konyam bay; sparsam i busksnår på en fjällsluttning.

Utbr. Känd hittills endast från detta ställe i arktiska

Sibirien. I det inre af Tschuktschlandet är artens hufvud-

form funnen af Maydell.

Jag har sett endast få exemplar af denna art, alla blom-

lösa. I afseende på blomaxelns bladighet öfverensstämma de

med exemplar af den skandinaviska eller vanliga formen, men
visa med hänsyn till bladens form, konsistens och nervatur

så stora olikheter med denna, att om dessa också, såsom
Chamisso uppger, vid växtens tilltagande ålder något utjämnas,

nog afvikelser torde qvarstå för att berättiga växtens upp-
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tagande såsom en särskild form af Trientalis europaaa (Jfr

Herder anf. st.).

Primida nivalis Pall.

Lodeb. Fl. ross. III, p. 10; Cham. et Schlecht. in Linnea
I, p. 215.

f. pumila Ledeb.
1. c.

8:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän och yppig
på strandsluttningarna.

Konyam bay ; strandslätter, sparsammare än på föregående
ställe.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-
landet (Maydell); Arakamtschetschene-ön (Wright).

Bland de flere hundra exemplar af denna växt, som jag-

insamlat eller varit i tillfälle att undersöka i åtskilliga delar af

nordöstra Tschuktschlandet, afvika de aldra flesta så väsentligt

från den figur Pallas (Reise III, tab. G, fig. 2) lemnat af ar-

tens hufvudform och de exemplar jag funnit af denna i mig
tillgängliga samlingar, att jag icke skulle vilja hänföra dem
till samma art. Mest afvika de med hänsyn till bladen, hvilka

hos hufvudformen äro tätt och hvasst sågade, hos den arktiska

formen åter alldeles helbräddade. Emellertid finnas öfvergångs-

former. I Tschuktschlandet har jag icke funnit sådana, men
väl på S:t Lawrence ön, hvarest anträffades såväl exemplar,

som öfverensstämma med den vanliga formen från den mot-
liggande asiatiska Beringssunds-kusten, som också sådana
som närma sig den form, hvilken Pallas afbildat. Jag måste
alltså anse, att den uppfattning, som gjort sig gällande rörande

i fråga varande växt, verkligen är berättigad. Namnet pumila

synes mig mindre lyckligt valdt. Visserligen är den stundom
förkrympt, men ofta uppnår den en storlek och frodighet, som
torde föga om ens något stå efter hufvudformens, detta isyn-

nerhet vid S:t Lawrence och Konyam bay, ehuru man äfven

på den i klimatiskt hänseende mindre gynnade nordkusten af

Tschuktschlandet träffar rika, yppiga exemplar.

Att kalla en Primula-form pumila, som når en höjd af

ända till 20 ctmr, äger en rik rosett af 5—6 ctmr långa och
1— 1,5 ctmr breda blad och en blomställning bildad af ända

till ett tiotal 1—2 ctmr långa blommor, torde knappast kunna
anses lämpligt. Snarare borde man då välja ett namn, som
uttryckte den karakter, genom hvilken arktiska formen mest

afviker från artens hufvudform: bladens jämna kant.
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Primula TschuhtscJiorum mihi.

Pr. foliis subcarnosis, planis, länceolatis, integerrimis, ob-

tusis, in petiolum subcoarctatis, non farinaceis; scapo folia

superante, 1—2:floro; bracteis länceolatis acuminatis, binis vel

ternis, insequalibus, sub anthesi pedunculos superantibus vel

subaequantibus ; floribus violaceis 1. purpureo-violaceis, cernuis,

calycis campanulati tubum corollse a?quantis laciniis länceolatis,

acutis, utrimque non farinaceis, tubo duplo ad triplo longiori-

bus, corolla? tubo subcyatifornii, laciniis limbi obovatis leviter

emarginatis breviori vel sequilongo. Tab. IX.

Hab. S:t Lawrence ba}~ in locis arenosis humidis sat fre-

quens. Flor. mense Julii.

Planta perennis, sub anthesi 6—12 ctmr älta, tenuior, tota

glaberrima, non farinacea. Radix fasciculata, fibris numerosi-

oribus, albidis, validis. Folia lanceolata 1. rarius lanceolato-

spathulata, plana, crassiuscula, obtusa, integerrima 1. interdum
apicem versus parce obsolete repando-dentata, in petiolum

elongatum laminam subrequantem 1. superantem, alatum ipsa

basi dilatatum vaginantem scariosum sensim angustata, intima

squamas aphyllas 1. subaphyllas scariosas constituentia, petiolo

incluso usque ad 7 ctmr longa, 6 m. m. lata. Scapus gracilis,

vulgo superne purpurascens, folia superans, erectus. Bractese

bina? 1. terna? vulgo inaaquales, lanceolatae, acuminata?, virides

1. saepe purpurascentes, basi plus minus coadunatse, pedunculos
sub anthesi superantes 1. subasquantes. Pedunculi calycem
versus vix incrassati. Flores singuli 1. bini, speciosi 1,5—

2

ctmr longitudine metientes, violacei 1. purpureo-violacei, cernui.

Calycis campanulati tubum corollaB a?quantis, purpurascentes
lacinia? lanceolata? acuminataa, nec extus nec intus farinacea?,

nervö mediano valido eramoso 1. ramum singulum emittente

pra?dita?, tubo calycis 2—3-plo longiores. Corolla? hypocra-
terimorpha? tubus subcyatiformis lobis obovatis, leviter emargi-
natis brevior 1. illas sub^quans, fauce plica membranacea, sub-

contigua pr^dita. Stamina tubi medio inserta, filamentis bre-

vissimis, antheris lineari-ellipsoideis. Germen subglobosum.
Stigma globosum. Fruetus?

Planta Pr. nivalis formae aretiere et septemtrionali proxima,
at tenuitate, glabritie, foliorum forma, florum numero et forma
diversa et facile distinguenda.

Primula borealis Du by.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 15; Primula mistassinica Charm
et Schlecht. in Linna?a I, p. 213.
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S:t Lawrence bay (Vega-exp., Chara., Liitkes exp.); temligen

allmän på strandsluttningarna.

Konyam bay (Vega-exp., Mertens); vanlig på strandslätter,

sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.) Arakamtschetschene-ön(Wright).

Jag bibehåller min redan på annat ställe, Sib. Nordk. FL,

uttalade åsigt om denna växts artskilnad från Pr. stricta

Horn. Jag finner, att jag delar denna uppfattning med Her-

der (Pl. Raddeanaa, p. 396). Rörande de väsentliga olikheter,

som denna art visar med den nämnda Pr. stricta, hänvisar

jag till mina anmärkningar i ofvan anförda uppsats och till

de förträffliga diagnoser och beskrifningar, som de citerade

författarne lemna.

Dodecatheon frigidum C h a m. et S c h 1 e c h t.

in Linnea I, p. 222; Ledeb. Fl. ross. III, p. 22.

Konyam bay; temligen allmän isynnerhet i busksnår på
fjällsluttningar, men saknades ej heller på fuktiga strand-

slätter.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Arakamtschetschene-ön

(Wright).

Androsace (Aretia) ochotensis Willd.

A. ochotensis et A. arctica Ledeb. Fl. ross. III, p. 16; A.

arctica Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 220; A. ochotensis

Trautv. Fl. rip. Kolym. p. 544.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på grusig,

stenbunden, torr mark.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.).

Androsace villosa L.

f. latifolia Ledeb.
A. Chamsejasme Ledeb. Fl. ross. III, p. 18 ; Cham. et

Schlecht. in Linnsea I, p. 218; A. villosa var. latifolia Trautv.

Pl. Sib. boreal. p. 83. Cfr Herder Pl. Raddeanas, p. 400—401.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham., Ltitkes exp.); tem-

ligen allmän på torra, grusiga delar af strandsluttningarna.

Konyam bay
;
ymnigare än på föregående ställe på strand-

slätter och lägre fjällafsatser.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); det inre af
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Tschuktschlandet (Maydell); mellan noderna Lena och Ole-

nek och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.) ; floden

Tajmyr (Middend.); Norilbergen vid Jenisej nära skogsgränsen

(Schmidt).

Vid hänförandet af den för A. Chamsejasme vanligen kal-

lade växten till A. villosa har jag stödt mig på Trautvetters

och Herders auktoritet.

Fara. Pyrolacese.

Pyrola grandiflora Rad.
J. Lange Grönl. Fl. p. 84; Pyrola rotundifolia f. pumila

Ledeb. Fl. ross. II, p. 928; Pyrola pumila Nolte in Linnsea I,

p. 114.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på fjäll-

sluttningar.

Konyam bay; ymnig och 3
Tppig på bergsidor i busksnår,

mera sparsam och svagare utvecklad på strandslätter.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid Lena-

floden och mellan floderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.);

Tajmyr-floden (Middend.). Från Jenisej s mynningsområde

och från Schtschutschj ålandet uppges P. rotundifolia utan

angifvande af formen. Jfr Schmidt, Fl. Jeniss., sid. 110.

Trautv. Exp. Ssidorow. sid. 17 och Kurz Westsib. Pfl. sid. 35,

57. I nordliga Ural är P. grandiflora iakttagen. Jfr Herder

Pl. Raddeanee, sid. 358.

Fam. Rhodoraceae.

Phyllodoce coerulea (L.) B a b.

f. genuina Herder.
Ph. taxifolia Ledeb. Fl. ross. II, p. 916; Menziesia coerulea

Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 515. Cfr Herder Pl. Rad-

deanpe, p. 336.

f. aleutica (Spr.).

Herder l.c. p. 337; Phyllodoce Pallasiana Ledeb. Fl. ross.

II, p. 917; Menziesia aleutica Cham. et Schlecht. in Linnsea I,

p. 515.

Konyam bay; sparsam på strandslätter och fjällslutt-

ningar.

Utbr. Aramkamtschetschene-ön — f. genuina— (Wright);

Senjavin bay — f. aleutica — (Liitkes exp.).
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Jag såg endast få exemplar af arten. De flesta af dem
stå närmast den skandinaviska formen, d. v. s. f. genuina;

ett par exemplar skilda från de andra genom rikblonimigare

(5—6 blom.) grenar, kortskaftade blommor, hvilkas foderblad

öfvergå kronans halfva längd, äro starkare håriga och hafva

tjockare stift, har jag hänfört till f. aleutica. Hvilken färg

blommorna hade erinrar jag mig icke och har ej heller an-

tecknat det. Så vidt jag af torkade exemplar kan döma,

hafva de varit gulaktiga med violetta brämflikar.

Loiséleuria procumbens (L.) De sv.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 918; Azalea procumbens Chain, et

Schlecht. in Linnrea I, p. 513.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Chain. enl. Ledeb. anf. st.);

allmän på lösa grusbackar.

Konj^am bay; allmän på strandslätter, sparsammare på

bergsluttningar.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell); Pitlekaj (Vega-exp.).

Rhododendron kamtschaticmn P a 1 1.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 922; Cham. et Schlecht. in Linnsea

I, p. 513.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän i klippmark.

Konyam bay; temligen sparsam, växande såväl på strand-

slätter som fjällsluttningar.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell).

Ledum palustre L.

f. decimibens A i t.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 923; J. Lge Grönl. Fl. p. 89; Le-

dum palustre Cham. et Schlecht. in Linnea I, p. 513.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham. enl. Herd. Pl. Rad-

deanas, sid. 353); allmän på olikartade lokaler.

Konyam bay; allmän på strandslätter.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); Pitlekaj (Vega-

exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden

(Augustin.); mellan floderna Lena och Olenek (Czek. och

Mull.); floden Tajmyr — f. decumbens? — (Middend.). Från

Schtschutschj ålandet uppgifves Lf. palustre f. vulgaris. Det är
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väl också denna form som åsyftas af Schmidt (Fl. Jeniss.,

p. 110) och Trautvetter (Exp. Ssidorow, p. 16) med Ledum pa-

lustre från Jenisej-flodens mynningsområde.

Fam. Vacciniacese.

Vaccinum vitis idcea L.

f. pumila Ho rn.

J. Lge Grönl. Fl. p. 90; Vaccinium Vitis idsea Cham.
et Schlecht. in Linnea I, p. 526. Cfr Herd. Pl. Raddeanse, p.

313.

S:t Lawrence bay; temligen allmän såväl i klipp- som tuf-

marken.

Konyam bay; vanlig på strandslätter och fjällsluttningar.

Utbr. Arakamtschetschene-ön (Wright); Pitlekaj, Irkajpi

(Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden (Augustin.); Jalmals vestkust (Lundstr.). Mellan floderna

Lena och Olenek (Augustin.), i Jenisej-flodens mynningsområde
(Schmidt) och i Schtschutschjalandet synes arten förekomma
under sin hufvudform.

Myrtillus uliginosa (L.) Dr ej.

f. Kruhsiana (Fisch.).

Herd. Pl. Raddeanre, p. 320.

f. microphylla J. Lge.

Grönl. Fl. p. 91.

Cfr Vaccinium uliginosum Ledeb. Fl. ross. II, p. 904;

Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 526.

S:t Lawrence bay; klipp- och tufmark temligen allmän.

Konyam bay; strandslätter och fjällsluttningar sparsam.

Utbr. Vaccinium uliginosum (formse?) är i arktiska Si-

birien känd från det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Ko-
lyma-flodens stränder (Augustin.); från trakten mellan floderna

Lena och Olenek och från Oleneks mynning (Czek. och Mull.)
;

Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt); Schtschutschja-

landet (v. Waldb.).

Arten uppträder vid asiatiska Beringssunds-kusten under
tvänne former, båda förkrympta och med dubbelt mindre blad

än hufvudformen. Den ena, den vanligaste, har jag på grund
af bladens rundadt omvändt äggrunda form bestämt till f.

Kruhsiana; den andra synes mig i bladform och andra karak-

terer komma närmast Langes underart V. uliginosum, micro-
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phyllum, ehuru bladen icke torde vare fullt så långsträckta

hos den asiatiska som den grönländska formen.

Fam. Ericacese.

Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
Ledeb. Fl. ross II, p. 908; Cham. et Schlecht. in Linnsea

I, p. 538.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän på grus-

backar.

Konyam bay; mest på bergsluttningar.

Utbr. Aramkatschetschene-ön (Wright); Pitlekaj (Vega-

exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden

(något söder om skogsgränsen vid Nischne Kolymsk enl. Herd.

Pl. Raddeanse, p. 324); vid Lena-floden och mellan floderna

Lena och Olenek (Czek. och Mull.) ; Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Andromeda polifolia L.

f. acerosa C. Hn.
Skand. Fl. p. 319. Cfr Linna3a I, p. 518 et Herd. Pl. Rad-

deanae, p. 327.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.).

Konyam bay; på båda ställena mycket sällsynt på berg-

afsatser.

Utbr. A. polifolia finner jag uppgifven från Senjavinbay

(Liitkes exp.), det inre af Tschuktschlandet (Maydell), Kolyma-
floden — strax söder om skogsgränsen — (Augustin.), Lena-

floden och från trakten mellan floderna Lena och Olenek

(Czek. och Milll.), Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt),

Schtschutschjalandet (v. Waldb.). Om det på dessa ställen är

artens späda småbladiga och småblommiga form (f. acerosa 1.

f. angustifolia) eller hufvudformen som förekommer kan ej

afgöras af de uppgifter som föreligga.

Cassiope tetragona (L.) Don.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 912; Andromeda tetragona Cham.

et Schlecht. in Linnea I, p. 516.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham., Liitkes exp.); sparsam

på torr, grusig mark.

Konyam bay; allmän på fjällsluttningar.

Utbr. Senjavin bay (Liitkes exp.); Arakamtschetschene-ön
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(Wright); Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); vid Lena-floden,

mellan floderna Lena och Olenek och vid Olenek till dess myn-
ning (Czek. och Miill.); Taj myr-floden (Middend.); Jenisejs

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt och Schwaneb.);

Liitkes ö (Wiggens).

Fam. Papilionacese.

Hedysarum obsctvrum L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 706; Cham. in Linnrea VI, p. 547.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på strand-

sluttningarna.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätter, ymnigare

på fjällsluttningar till o—400 fots höjd.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Ma}7dell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena

och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Miill.); Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt, Schwaneb.); Schtschutschja-

landet (v. Waldb.).

Astragcdus chorinensis B unge.
Astrag. II, p. 24; Phaca arenaria Ledeb. Fl. ross. I, p.

577; PalL Iter III, app. p. 748 t. C. c. f. 1, 2.

Ledeb. l.c.

f. sericea Turcz.

Konyam bay på en fjällsluttning.

Utbr. Ej känd från någon annan del af arktiska Sibirien.

De exemplar af här ifrågavarande växt, hvilka alla nyss

börjat blomma, öfverensstämma så nära i afseende på det vege-

tativa systemet med den Papilionacé, hvilken Pallas anf. st.

afbildat under namnet Phaca arenaria, att jag ansett mig kunna

hänföra den till denna art. Hos Bunge bär den ofvan anförda

namn. Utan tillgång till fruktbärande exemplar blir dock be-

stämningen i någon mån oviss, isynnerhet som jag icke haft

tillgång till originalexemplar och kunnat företaga en jämförelse

i afseende på blommorna. Den nordostsibiriska formen är f.

sericea Turcz., som redan af Pallas omtalas.

Astragahfs alpinus L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 601; Phaca astragalina Cham. in

Linnaea VI, p. 546.

Konyam bay. Endast ett par exemplar anträffades på en

fjällsluttning.
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Utbr. 8:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell) ; Kolyma-floden (Augustin.) ; mellan floderna

Lena och Olenek och vid Olenek (Czek. och Mull.); Taj myr-

floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Schtschutschja-

landet (v. Waldb.).

De af mig tagna exemplaren tillhöra Bunges A. alpinus,

Trautvetters A. alpinus var. typica, mellan hvilken och A.

arcticus Bunge, A. alpinus var. arctica Trautv. enligt Traut-

vetters undersökningar inga gränser kunna dragas. (Jfr

Trautv. Fl. rip. Kolyin. p. 519.)

Oxytropis nigrescens (Pall.) Fisch.

f. pygmcea Cham.
in Linnaea VI, p. 546; Ledeb. Fl. ross. I, p. 588.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham., Merk enligt Ledeb.

anf. st.); sparsam i klippmarken.

Konyam bay; mera allmän än på föregående ställe på
fjällsidor ända till den ständigt qvarliggande snön.

Utbr. f. pygnuea är känd från Pitlekaj (Vega-exp.); hufvud-

formen från det inre af Tschuktschlandet (Maydell), floden

Kolyma (Augustin.), från trakten mellan floderna Lena och

Olenek (Czek. och Miill.), Tajmyr-floden (Middend.), Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt).

Oxytropis Mertensiana Turcz.
Ledeb. Fl. ross. I, p. 589; Oxytropis triphylla Cham. in

Linnsea VI, p. 546.

Konyam bay; mycket sparsam på en fjällsluttning i det

inre af fjorden.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); mellan floderna Lena
och Olenek och vid Oleneks mynning (Czek. och Miill.).

Oxytropis Maydelliana Trautv.
Fl. Tschuktsch. p. 16.

Konyam bay. Endast ett par exemplar anträffades på en

fjällsluttning.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Pitlekaj (?)

(Vega-exp.).

Jag har icke haft att tillgå originalexemplar af den Oxy-

tropis-art, hvilken under Maydells expedition anträffades i

Tschuktschlandet och af Trautvetter anf. st. blifvit beskrifven
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under namnet O. Maydelliana. Den af Trautvetter lemnade ut-

förliga beskrifningen träffar dock så* väl in på de af mig tagna

exemplaren, att jag utan tvekan hänför dem till denna art.

I min uppsats om den sibiriska nordkustens fanerogamflora

har jag upptagit en obestämbar Oxytropis. De exemplar jag

äger af denna utgöras af endast växtens jordstam med qvar-

sittande bladrester. Dessa delars form och bygnad häntyda

på, att detta också är O. Maydelliana, som då äfven skulle

förekomma vid Tschuktschlandets nordkust (jfr anf. st. sid. 260).

Oxytropis campestris (L.) DC.

f. sonlida (Willd.).

Ledeb. Fl. ross. I, p. 591; O. campestris var. Cham. in

Linnsea VI, p. 546 sec. Ledeb. 1. c. Cfr Trautv. Pl. Sib. boreal.

p. 42.

Konyam bay; mycket sparsam på en fjällsida,

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham. enligt Ledeb. anf. st.);

mellan floderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.); Tajmyr-

floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisejs myn-
ningsområde och Gydatundran (Schmidt och Schwaneb.);

Schtschutschjalandet — O. campestris — (v. Waldb.).

Den växt, jag här åsyftar och som jag anträffade i endast

ett fåtal exemplar, har blommorna gula med en violett fläck

i kölens spets. Likartade exemplar synas Czek. och Mull.

hafva funnit vid Lena—Olenek.

Oxytropis leucantha (Pall.) Bunge.
Oxytr. p. 111; Oxytropis campestris f. verrucosa Ledeb.

Fl. ross. p. 591; Oxytropis campestris Cham. in Linnsea VI,

p. 546 sec. Ledeb. l.c. Cfr Rupr. Fl. Samojed. p. 30 (sub O.

sordida), Trautv. Fl. tajmyr. p. 50 (sub O. Middendorffii) et

Trautv. et Meyer Fl. Ochot. p. 27 (sub O. boreali).

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham. enl. Ledeb. anf. st.). Jfr

Bunge anf. st.

Fam. Senticosae.

JRubus arcticus L.

f. grandiflora Ledeb.
Fl. ross. II, p. 70; Rubus arcticus ex parte Cham. et

Schlecht. in Linnrea II, p. 8.

S:t Lawrence bay; ymnig på ett område af mycket ringa

omfång.
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Konyam bay; sparsam på strandslätter och fjällsluttningar.

Utbr. I arktiska Sibirien är R. arcticus känd från det

inre af Tschuktschlandet (Maydell), från trakten mellan Lena
och Olenek och från Olenek vid skogsgränsen (Czek. och Mull.),

Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt), Schtschutschjalan-

det (v. Waldb.). Vid Kolyma-floden synes den icke vara iakt-

tagen norr, men väl söder om skogsgränsen (jfr Trautv. Fl.

rip. Kolym., s. 524).

Den vid asiatiska Beringssunds-kusten förekommande R.

arcticus f. grandiflora, som också är känd från den motliggan-

de amerikanska kusten, afviker från den skandinaviska formen

genom mera hvasst sågade blad och större blommor med
längre och smalare foder- och kronblad. Huruvida denna

finnes äfven i andra delar af Sibirien kan jag ej afgöra.

Biibus Cliamcemorus L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 71; Cham. et Schlecht. in Linnsea

II, p. 7.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på olikartade lokaler.

Konyam bay; allmän på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Miill.); Jenisej-

flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt) ; Schtschu-

tschjalandet (v. Waldb.).

Potent illa elegans Cham. et Schlecht.
in Linna?a II, p. 22; Ledeb. Fl. ross. II, p. 56.

c

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sällsynt på torra,

grusiga delar af strandsluttningen.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell).

Potentilla fragiformis W i 1 1 d

.

Regel Fl. Ajan. p. 85.

f. parviflora Trautv.
Cfr Fl. Nov. Semlja p. 66.

S:t Lawrence bay; sparsam på torr grusig mark.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); mellan floderna Lena och

Olenek (Czek. och Miill.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-

iloden (Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.);
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Jenisej -flodens mynningsområde (Schmidt); Jalmals vestkust

(Lundström).

f. vMosa Pall.

Cfr. Regel l.c.

S:t Lawrence bay; ymnig på torra grusbackar.

Konyain bay; sparsam på en fjällsluttning vid några

hundra fots höjd.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.). Skall enligt Trautvetter Fl.

Tschuktsch. sid. 18 vara funnen af Augustinovicz vid Kolyma-
floden; om norr eller söder om skogsgränsen uppgifves icke.

Efter den utredning af P. fragiformis och P. villosa, hvil-

ken Regel företagit och på anf. st. meddelat, återstår väl intet

annat än att betrakta dessa såsom former i en formserie. Jag-

vill dock anmärka, att jag vid Beringssunds-kusten icke fann

några öfvergångs- eller mellanformer mellan f. parviflora och

f. villosa, och att jag icke heller annorstädes i arktiska trak-

ter, såsom på Spetsbergen, Novaja Semlja och Sibiriens

nordkust, af P. fragiformis träffat några former, som kunnat
anses stå på gränsen mellan dessa båda. Det vill alltså synas

mig, såsom skulle de i de arktiska trakterna framträda såsom
väl differentierade och konstanta. Märkligt nog uppger Cha-

misso icke P. fragiformis f. villosa för Beringssunds-kusten,

ehuru den enligt mina anteckningar var mycket ymnig der-

städes. ' Möjligen är den liksom många andra arktiska växter

mycket lokal i sin förekomst. Deremot anför han P. nivea

såsom förekommande der; denna art såg jag deremot icke.

Någon förvexling mellan dessa växter har å min sida icke

ägt rum. Jag har hemfört ett stort antal exemplar, hvilka

alla tillhöra f. villosa, men af hvilka icke något kan hänföras

till P. nivea, icke ens så begränsad som denna art blir af

Chamisso och Schlechtendal i Linnrea II, p. 21.

Potentilla biflora Willd.
Ledeb. Fl. ross. II, p. 61; Cham. et Schlecht. in Linneea

II, p. 24.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.).

Potentilla fruticosa L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 61; Cham. et Schlecht. in Linnsea

II, p. 24.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.
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Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell). Ar dessutom anmärkt vid floderna Kolyma,

Lena, Olenek och inom Chatanga-flodens område, men under

skogsgränsen. (Jfr Trautv. Fl. rip. Kolym., p. 524 och Pl.

Sib. boreal., p. 53.

Dryas octopetala L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 20; Cham. et Schlecht. in Linnsea

II, p. 3.

f. genuina.

f. argentea A. Bl.

Norges Fl. p. 1176.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän i klipp-

marken, mera sparsam på strandsluttningarna.

Konyam bay; allmän på fjällsidor, särskildt der marken
var stenbunden ; förekom också på strandslätter ända till hafs-

kanten.

Utbr. Pitlekaj och Irkajpi (Vega-exp.); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-noden (Augustin.); vid

Lena-floden, mellan floderna Lena och Olenek och vid Olenek

till dess mynning (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.) ; Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisej-flodens n^nningsområde (Schmidt); Jalmals vestkust

(Lundstr.); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

På båda de nämnda ställena uppträdde i ungefär lika stor

mängd båda de anförda formerna och mellanformer dem
emellan.

Bryas integrifolia Vahl.
Ledeb. Fl. ross. II, p. 20. Cfr Cham. et Schlecht. in Lin-

nsea II, p. 3 sub Dr. octopetala.

Konyam bay; mycket sällsynt på fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.)

De få exemplar af arten, som jag såg vid Konyam bay,

hvilka vid första ögonkastet äro lätta att skilja från före-

gående art, voro små, dvergartade, med knapt 1 ctmr långa

och 2—3 m.m. breda blad. På den amerikanska Beringssunds-

kusten hade jag tillfälle att se en mängd yppigt utbildade

exemplar af den. Enligt min erfarenhet är den en från före-

gående väl differentierad art.

Sieversia Rossii R. Br.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 25.
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f. glabrata Trautv.
Fl. Tschuktsch. p. 18; S. Rossii Cham. et Schlecht. in Lin-

nsea II, p. 5.

Konyam bay; allmän på mera gynsamt belägna strand-

slätter.

Utbr. Arakamtsclietschene-ön (Wright enl. Trautv. anf.

st.); S:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell).

Sieversia glacialis R. Br.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 25; Cham. et Schlecht. in Linnsea

II, p. 5.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmänt spridd på

torr mark.

Konyam bay; allmän på strandslätter och fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell) ; vid Lenas

mynning (Adams); mellan noderna Lena och Olenek och vid

Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön

(Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt).

Spircea betulcefolia Pall.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 14. Cfr Cham. et Schlecht, in Lin-

nsea II, p. 2 et VI, p. 589.

f. typica Maxim.
Spiraaac. p. 208.

Konyam bay; i ganska stor mängd på en bergsluttning

i det inre af fjorden.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); anträffad af Maydell vid flo-

den Anadyr, sålunda vid eller strax söder om skogsgränsen

(Jfr Maxim." anf. st.).

Vid Konyam bay uppnår växten en höjd af 2—

2

1
/2 fot.

Fam. Oenotheracese.

Epilobiwn angustifolium L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 105; Cham. et Schlecht. in Linnsea

II, p. 552.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar och strand-

slätter.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt); Liitkes ö (Wiggens);
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Schtschutschjalandet (v. Waldb.). Arten är dessutom anmärkt
vid noderna Kolyma, Lena och Olenek, men här, så vidt jag

kan finna af föreliggande uppgifter, icke norr om skogsgränsen.

(Jfr Trautv. Fl. rip. Kolym., s. 526 och Pl. Sib. boreal., s. 54.

Epilobium latifolium L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 106; Cham. et Schlecht, in Linnaea

II, p. 552.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätter.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden — något söder om skogsgränsen — (Augustin.); mellan

floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och

Mull.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt).

Intet af de exemplar jag på anfördt ställe såg hade ännu
kommit till blomning. Dock voro de strandslätter, der växten

anträffades, mycket ofördelaktigt belägna och hade nyligen

befriats från snö och is. Här liksom på flere andra ställen i

de arktiska trakterna, såsom Jenisejs mynningsområde och

på Novaja Semlja, torde växten mest om ej uteslutande föröka

sig på vegetativ väg.

Fam. Ribesiaceae.

liibes riibrum L.

f. propinqua (Turcz.)

Trautv. et Mey. Fl. Ochot., p. 40; Ribes propinquum
Ledeb. Fl. ross. II, p. 199.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); mellan floderna

Lena och Olenek vid skogsgränsen (Czek. och Mull.); Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt); Schtschutschjalandet (v.

Waldb.). Är dessutom känd från Kolyma-floden söder om
skogsgränsen (Augustin.).

Fam. Parnassiacese.

Pamassia Kotzébiiei Cham. et Schlecht.

in Linnea I, p. 549; Ledeb. Fl. ross. I, p. 264.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.).

Mina samlingar från Konyam bay innehålla utom flere

typiska exemplar af P. Kotzebuei ett exemplar, som afviker

34



530 KJELLMAS , ASIAT. B ERINGSS UND 8- KUST. FANEROGAM FL OJi A.

från de öfriga deri, att blomaxeln nedom midten bär ett mycket
stort, bredt, hjertlikt, omfattande blad. Det synes mig, som
skulle denna bladbildning vara att betrakta såsom en bild-

ningsafvikelse.

Fam. Saxifragacese.

Saxifraga riviäaris L.

f. hyperborea (R. Br.).

Engl. Saxifr. p. 104—105.

S:t Lawrence bay; på fuktiga delar af strandsluttningarna

sparsam.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); Kolyma-
floden (Augustin.); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-viken, Minin-ön, Dick-

sons hamn, Hvitön (Vega-exp.); Jalmals vestkust (Lundstr.).

Saxifraga cernna L.

Engl. Saxifr. p. 106; Cham. in Linnea VI, p. 554.

S:t Lawrence bay; på fuktiga strandsluttningar sparsam.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.);

mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och

vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.) ; Preobrascheni-

ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.);

Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens

mynningsområde (Schmidt och Schwaneb.); Hvitön (Vega-exp.

och Schwaneb.); Jalmals nordkust (Vega-exp.); Jalmals vest-

kust (Lundstr.); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Saxifraga Hirculus L.

Engl. Saxifr. p. 122; Cham. in Linnrea VI, p. 555.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

Utbr. Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Lena-flodens mynning (enl. Engl. anf. st.); mellan

floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Ole-

nek till dess mynning (Czek. och Miill.); Preobrascheni-ön

(Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran
(Schmidt och Schwaneb.); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Saxifraga neglecta Bray.
Engl. Saxifr. p. 129; Cham. in Linneea VI, p. 556.
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f. congesta mihi.

f. calycibus petalisque vulgo atropurpureis, bracteis in-

ferioribus tridentatis, floribus quam in forma genuina densio-

ribus, petalisque latioribus, distinctius unguiculatis (sec. Engler
in litteris).

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); temligen allmän på
fuktiga, icke tufviga delar af strandslätten.

Utbr. Känd endast från denna del af arktiska Sibirien.

Professor A. Engler, Saxifragernas kände monograf, till

hvilken jag sändt för granskning exemplar af denna art, har
godhetsfullt upplyst mig om, att dessa i vissa afseenden af-

vika från förut känd S. neglecta, och att den vid Berings-

sunds-kusten förekommande formen kunde upptagas såsom en
särskild varietet. I den karakteristik han lemnat mig af denna
har jag beträffande blomfodrets och kronbladens färg inryckt

ett vulgo, emedan en del af de exemplar jag hemfört hafva
kronbladen hvita och fodret grönt med eller utan en svag drag-

ning åt mörkrodt.

Saxifraga stellaris L.

f. comosa Poir.

Engl. Saxifr. p. 133; Saxifraga stellaris var. prolifera Cham.
in Linnsea VI, p. 554.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); på tufmark och
fuktiga delar af strandsluttningen sparsam.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); vid noderna Lena och Olenek
(Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn
(Vega-exp.); Jenisej -nodens mynningsområde (Schwaneb.,

Schmidt); Hvitön (Vega-exp.); Jalmals vestkust (Lundström).

Saxifraga punctata L.

Engl. Saxifr. p. 137; Cham. in Linnaea VI, p. 554.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän på olikartade

lokaler.

Konyam bay; allmän på strandslätter, mera sparsam på
fjällafsatser.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden och
mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek.
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och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Mid-

dend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt).

Saxifraga davurica Pall.

Engl. Saxifr. p. 147; Cham. in Linneea VI, p. 554.

f. genuina.

Konyam bay; sällsynt på en fjällsluttning.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell). Jag måste

lemna oafgjordt, om det är denna eller följande form, som

iakttagits af Chamisso vid S:t Lawrence bay.

f. gracilis mihi.

f. caule gracili, elongato, superne ramoso, minus dense

pilosa (Engler in litteris).

Konyam bay; sparsam på fuktiga bergafsatser.

Äfven denna nya form är urskild och karakteriserad af

professor A. Engler.

Saxifraga hieraciifolia W al ds t. et K i t.

Engl. Saxifr. p. 151 ; Cham. in Linnsea VI, p. 554.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); spridd på fuktiga

bergafsatser.

Konyam bay; sparsam på strandslätter och fjällsidor.

Utbr. Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Modell); Kolyma-flodeii — vid skogsgränsen — (Au-

gustin.); vid Lena-floden, mellan Lena och Olenek och vid

Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.) ; Preobrascheni-ön

(Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt); Jalmals

vestkust (Lundstr.); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Saxifraga decijnens Ehrh.
f. ccespitosa (L.)

Engl. Saxifr. p. 190.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Oleneks mynning
(Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Minin-ön, Dicksons hamn
(Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde, Gydatundran
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(Schmidt); Jalmals nordkust (Vega-exp.) ; Schtschutschjalandet

(v. Waldb.).

Saxifraga serpyllifölia Pursh.
Engl. Saxifr. p. 209; S. planifolia Sternb. ex Cham. in

Linnsea VI, p. 555.

Konyam bay; sparsam på en bergafsats.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-

exp.). Vid Tajmyr-floden förekommer en f. Pallasiana Sternb.

af denna art (Jfr Engl. anf. st.).

Saxifraga Eschscholtsii Sternb.

Engl. Saxifr. p. 212; Cham. in Lirmsea VI, p. 556.

Konyam bay; ett fåtal exemplar anträffades på en fjäll-

sluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.)

Saxifraga bronchialis L.

f. cherlerioides Don.
Engl. Saxifr. p. 215:—216; S. nova spec. Cham. in Linnasa

VI, p. 555 (sec. Engl. l.c).

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på en fjäll-

sluttning.

Konyam bay; temligen allmän på bergafsatser.

Utbr. Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); vid Kolyma-floden (Augustin.), mellan floderna Lena

och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Oleneks mynning
(Czek. och Miill.), på Preobrascheni-ön (Vega-exp.), vid Tajmyr-

floden (Middend.), Dicksons hamn (Vega-exp.), i Jenisej-flo-

dens mynningsområde (Schmidt) synes arten uppträda under

former, som närmast äro att hänföra till hufvudformen. (Jfr

Trautv. Fl. Tajmyr., p. 41—42.)

Saxifraga oppositifolia L.

Engl. Saxifr. p. 276; S. retusa Cham. in Linnsea VI,

p. 556.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); temligen allmän i

klippmarken och på icke tufviga delar af slättlandet.

Konyam bay; allmän på strandslätter.

Utbr. Mellan floderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — och vid Oleneks m}Tnning (Czek. och Miill.); Preo-
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brascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajroyr-floden

(Middend.); Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt); Schtschutschjalandet (v.

Waldb.).

Chrysosplenium alternifolium L.

Ledeb. Fl. ross. II, p. 226; Cham. in Linneea VI, p. 557.

Cfr Maxim. Diagn. pl. Asiat. I, p. 342.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmänt spridd på

fuktiga ställen.

Konyam bay ; temligen allmän på fuktiga delar af strand-

slätterna.

Utbr. Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); mellan noderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.);

Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Akti-

nia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens myn-

ningsområde (Schmidt); Jalmals vestkust (Lundstr.).

Fam. Crassulacese.

Rhodiola rosea L.

Sedum Rhodiola et S. elongatum Ledeb. Fl. ross. II, p.

178—179; Sedum Rhodiola Cham. in Linntea VI, p. 548.

S:t Lawrence bay; allmän, särskildt på torr grusig mark.

Konyam bay; allmän på strandslätter, mest i sjelfva strand-

kanten.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena

och Olenek och vid Oleneks mynning (Czek. och Mull.); Taj-

myr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

flodens mynningsområde (Schmidt). Enligt Reg. et Til. Fl.

Ajan. p. 91 skall arten vara känd förut från S:t Lawrence bay.

Af Chamissos framställning framgår ej, att han funnit den

här; Ledebour uppger den heller icke för denna trakt.

Fam. Umbelliferae.

Pachypleiirum alpinum Ledeb.
Fl. ross. II, p. 331.

S:t Lawrence bay; endast ett exemplar erhölls på en fjäll-

sluttning.
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Utbr. Mellan noderna Lena och Olenek och inom Oleneks

flodområde — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.); Tajmyr-

floden (Middend.); Jenisej -nodens mynningsområde (Schmidt);

Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Angélica Archangelica L.

Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 394; Archangelica of-

ncinalis Ledeb. Fl. ross. II, p. 297.

Konyam bay; sällsynt på en strandslätt.

Utbr. Arten är hittills icke iakttagen på något annat

ställe i arktiska Sibirien.

Af denna art erhöll jag endast några få exemplar, af dem
endast ett blommande. Detta är ej mer än 20 ctmr högt och

bär endast tvänne blad, af hvilka det största är 16 ctmr långt.

Flocken är tät, rikstrålig, omkring 8 ctmr i diameter. Roten

är mycket kraftig, af samma längd som stammen och omkring

2,5 ctmr i diameter (på torkade exemplar).

Fam. Empetracese.

Empetrum nigrum L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 555; Cham. et Schlecht. in Linnsea

I, p. 538.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän i klippmark.

Konyam bay; allmän på grusiga strandslätter och fjäll-

sluttningar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); mellan floderna Lena och Ole-

nek — vid skogsgränsen — (Czek. och Miill.); Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Schtschutschja-

landet (v. Waldb.). Arten är anmärkt vid floderna Kolyma
och Boganida, men här under skogsgränsen.

Fam. Geraniaceae.

Geranium erianthum DC.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 464; Geraniun silvaticum Cham.
in Linnasa VI, p. 544 sec. Ledeb. l.c.

Konyam ba}r
; temligen }

rmnig i busksnår på fjällslutt-

ningar.

Utbr. Arten är icke känd från någon annan del af ark-

tiska Sibirien.
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Fam. Violacese.

Viola palustris L.

f. epipsila (Le de b.).

V. epipsila Ledeb. Fl. ross. I, p. 247.

Konyain bay; temligen ymnig i Alnaster-snår på en fjäll-

sluttning i det inre af fjorden.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell). Samma
eller en närstående form af arten är funnen af Schmidt vid

Tolstoj nos i Jenisej-flodens mynningsområde.

Fam. Cruciferse.

Matthiola nudicaulis (L.) Trautv.
Parrya macrocarpa Ledeb. Fl. ross. I, p. 131; Cham. et

Sehlecht. in Linnea I, p. 18. Cfr Trautv. Fl. Nov. Semlja,

p. 51.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); spridd på grusiga,

såväl torra som fuktiga ställen.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-

lloden (Augustin.); Lena-floden, mellan floderna Lena och Olenek
— vid skogsgränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek.

och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Mid-

dend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt); Jalmals vestkust (Lundström).

Arabis petrcea (L.) Lam.
f. ambigua (DC.)

A. ambigua Ledeb. Fl. ross. I, p. 120; A. ambigua inter-

media Cham. et Sehlecht. in Linnsea I, p. 16. Cfr Reg. Pl.

Raddeanre, p. 166.

Konyam bay; temligen ymnig på en fjällsluttning.

Utbr. Lena-floden (Czek. och Mull.). En närstående form

är hemförd från arktiska Sibirien vid Kolyma-floden af Augu-

stinowicz (jfr Trautv. Fl. rip. Kolym. s. 506). Under andra

former förekommer arten vid Tajmyr-floden (Middend.) och i

Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt).

Den vid Konyam bay förekommande formen är späd, låg-

växt, omkring 12 ctmr hög, upprat, oftast med endast en blom-

bärande axel, fåblommig och sätter frukt åtminstone tvänne

gånger.
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Arabis parryoides (Cham.) mihi.

Draba parryoides (Ermania parryoides) Cham. in Linnaea

VI, p 533; Parrya Ermani Ledeb. Fl. ross. I, p. 132; Arabis

Ermani Trautv. Fl. Tschuktseh. p. 10.

Konyam bay; på en fjällsluttning fann löjtnant O. Nord-

qvist ett exemplar af denna art.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell).

Så vidt jag kan finna bör växten, om den, såsom Traut-

vetter angifvit, tillhör slägtet Arabis, benämnas så som ofvan

skett. Att Ledebour utbytte växtens ursprungliga af Chamisso
gifna artnamn mot namnet Ermani berodde väl otvifvelaktigt

derpå, att han ansåg växten vara en art Parrya och sålunda

namnkombinationen Parrya parryoides blef allt för oformlig

för att kunna upptagas. Huruvida Trautvetters åsigt om artens

generiska samband med Arabis är riktig, kan jag ej afgöra,

emedan det exemplar, som under Vega-expeditionen hemfördes

och som är det enda, till hvilket jag har tillgång, icke är i det

utvecklingsstadium, att det lemnar upplysning härom.

Cardamine bellidifolia L.

C. bellidifolia et C lenensis Ledeb. Fl. ross. I, p. 123; C.

bellidifolia Cham. et Schlecht. in Linnaea I, p. 19.

Konyam bay; sparsam på grusiga bergafsatser.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Pitlekaj, Irkajpi, kap
Jakan (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell);

Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena och Olenek
— vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön.

kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend); Akti-

nia-viken, Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flo-

dens mynningsområde (Schmidt); Jalmals vestkust (Lundstr.).

Cardamine pratensis L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 125; Cham. et Schlecht. in Linnaea

I, p. 19.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på fuktiga,

icke tufviga delar af strandslätten och på strandsluttningarna.

Utbr. Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet
(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden, mellan flo-

derna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Olenek
(Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn
(Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt); Jal-

mals vestkust (Lundstr.); Schtschutschj ålandet (v. Waldb.).
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Cardamine digitala Richards,
f. oxyphylla Trautv.

Fl. Tschuktsch. p. 11; C. digitata Cham. et Schlecht. in

Linnaea I, p. 19.

Konyam bay; sparsam på en strandslätt.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham., Andzeiowski enl. Trautv.

anf. st.) ; det inre af Tschuktschlandet (Maydell).

På flertalet af de exemplar, jag insamlade vid Konyam
bay af ifrågavarande växt, träffar den beskrifning in, som Traut-

vetter anf. st. lemnat på C. digitata f. oxj^phylla. Några äro

dock afvikande deri, att de hafva det eller de öfversta bladen

på stammen tydligt handdelade och närma sig typisk C. digi-

tata i rotbladens förgrening, om också dessa blad icke äro

så tydligt handdelade, som de enligt Richardsons beskrifning

skola vara hos denna.

JEutrema Edivardsii R. Br.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 197; Draba laevigata Cham. et

Schlecht. in Linnea I, p. 25.

Kon}ram bay; sparsam på en strandslätt.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden —
tundran mellan floderna Lena och Olenek samt vid Olenek —
vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt).

Cochlearia fenesfrata R, B r.

f. typica Malmgr.
f. prostrata Malmgr.

Spetsb. Fl. p. 240.

S:t Lawrence bay.

Konyam bay. På bägge ställena förekommo allmänt de

nämnda formerna, hufvudformen isynnerhet ymnig och yppig

omkring tschuktschernas bostäder vid S:t Lawrence bay.

Utbr. Arten är känd från Pitlekaj, kap Jakan (Vega-exp.)

;

trakten mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen
— och från Oleneks mynning (Czek. och Mull.); Preobrascheni-

ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.);

Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynnings-

område och Gydatundran (Schmidt) ; Hyitön, Jalmals nordkust

(Vega-exp.); Jalmals vestkust (Lundstr.).
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Enligt min uppfattning äro de vid asiatiska Beringssunds-

kusten förekommande Cochlearia-formerna icke till arten skilda

från dem, som jag träffat vid sibiriska nordkusten och andra

arktiska trakter, och som af Malmgren hänförts till R. Browns
C. fenestrata. Såsom tillhörande denna samma art har jag i

ofvanstående uppgift öfver artens utbredning i arktiska Sibi-

rien betraktat den Cochlearia, hvilken i ryska floristiska ar-

beten går under namnet C. arctica Schlecht.

Draba aspera Adams.
f. CandoUeana T r au t v.

Fl. Tajmyr. p. 56; Draba aspera Ledeb. Fl. ross. I, p. 146;

Draba algida f. subcarinata Cham. et Schlecht. in Linnsea I,

p. 21. (?)

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning tillsammans

med följande.

Utbr. Arten är under en eller annan form känd från

det inre af Tschuktschlandet— f. pilosula Trautv. — (Maydell);

Lenas mynning (Adams) ; mellan floderna Lena och Olenek —
rf. pilosula och Adamsiana Trautv. — (Czek. och Mull.);

Taj myr-floden — ff. CandoUeana, pilosula och Adamsiana —
(Middend.). Såsom en form af denna art torde Dr. algida f.

subcarinata Cham. et Schlecht. anf. st. vara att betrakta.

Denna är emellertid af Ledeb. förd till den med Dr. alpina

närbeslägtade Dr. algida.

Draba alpina L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 146; Cham. et Schlecht. in Linnsea

I, p. 22 sec. Ledeb. l.c.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Irkajpi, kap Jakan

(Vega-exp.) ; mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgrän-

sen — och vid Olenek till dess mynning; Preobrascheni-ön, kap

Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons

hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt.);

Jalmals nordkust (Vega-exp.).

Draba nivalis Liljebl.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 149.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Lenas

mynning — f. cassia — (Adams), Jenisej-flodens mynningsom-

råde (Schmidt).
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Draba Wahlenbergii Hn.
Skand. Fl. p. 207; Ledeb. Fl. ross. I, p. 150; Draba lap-

ponica Chain, et Schlecht. in Linnsea I, p. 22.

Konyam bay ; fåtalig och spridd på strandslätter.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Lenas mynning (Adams);

Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

fiodens mynningsområde (Schmidt).

Draba hirta L.

Reg. et Til. Fl. Ajan. p. 49.

f. leiocarpa Reg. et Til.

Le. p. 50.

Konyam bay. Till denna form har jag hänfört några

exemplar tagna på en fjällsluttning vid detta ställe.

Utbr. Samma form af arten är i arktiska Sibirien känd

från det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden

(Augustin.); trakten mellan floderna Lena och Olenek — vid

skogsgränsen — och Oleneks flodområde (Czek. och Mull.).

Deremot torde den vester härom anmärkta Dr. hirta böra hän-

föras till andra former.

f. subamplexicauUs (C. A. Mey.)

Reg. et Til. l.c. p. 54.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på torr, gräsrik mark.

Enligt min erfarenhet den vid asiatiska Beringssunds-kusten

allmännaste Draba-formen.

Utbr. Mellan floderna Lena och Olenek och vid Oleneks

mynning (Czek, och Miill.).

Utom nu anförda Draba-former innehålla mina samlingar

från Konyam bay några illa konserverade föga utvecklade

exemplar, hvilka mycket nära öfverensstämma till växtsätt,

blad och blommor med storvuxna exemplar af den Draba-

form, som blifvit af svenska botanister benämnd Dr. rupestris

R. Br. Jag vågar dock icke med bestämdhet hänföra dem
till denna, emedan de icke lemna någon upplysning om ski-

dornas form, hårighet, stiftets längd m. m. Möjligen äro de

ej något annat än mycket drifna, spensliga exemplar af Dr.

hirta f. subamplexicaulis.

Fam. Fumariacese.

Corydalis pauciflora Pers.

Led. Fl. ross. I, p. 97.
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f. parviflora Reg.
Pl. Raddeante I, p. 130; Corydalis pauciflora (Cham. et

Schlecht.) in Linna?a I, p. 560.

Konyam bay; mycket sparsam i busksnår på fjällslutt-

ningar.

Utbr. Arten är iakttagen vid S:t Lawrence bay (Cham.);

det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid floderna Lena och

Olenek (Czek. och Mull.).

Fam. Papaveracese.

Papaver nttdicai.de L.

Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 551 ; Papaver alpinum

Ledeb. Fl. ross. I, p. 87.

Konyam ba}r
; ej sällsynt på strandslätter och fjällslutt-

ningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Irkajpi, kap Jakan
(Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden (Augustin.); mellan floderna Lena och Olenek — vid

skogsgränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek. och

Mull.); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-

floden (Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisejflodens mynningsområde (Schmidt och Schwaneb.); Jal-

mals vestkust (Lundstr.).

Fam. Ranunculacese.

Bannncidus Chamissonis Schlecht.
Animadv. I. p. 12; Ledeb. Fl. ross. I, p. 31.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); ymnig på fuktiga

delar af strandslätten.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell).

Jag kan ej dela Hookers uppfattning om denna arts iden-

titet med R. glacialis L. (jfr Hook. Outl. p. 311). Från denna
synes den mig vara mycket väl skild genom sitt uppräta

växtsätt, sin bladform, hvari den påminner mycket om R,

Pallasii, sin upptill långt, ofta tätt brunhåriga stjelk, hvilken

hårighet äfven sträcker sig till stjelkbladen, sina mindre blom-

mor och sin från dennas olika fruktform.

Banunctdus nivälis L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 36; Schlecht. in Linnaea VI, p. 578.
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S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på en fjäll-

afsats på ett mycket inskränkt område.

Konyam bay; sällsynt på strandslätterna.

Utbr. Pitlekaj ; Irkajpi; kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktsch-landet (Maydell); Kolyma-floden (Augustin.);

mellan floderna Lena och Olenek— vid skogsgränsen — (Czek.

och Mull.); Preobrascheni-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisej-flodens mynningsområde (? möjligen R. sulphureus

Soland. Jfr Schmidt Fl. jenis. p. 87, Trautv. Fl. Tajmyr. p.

(31 och Pl. Sib. boreal. p. 10); Jalmals nordkust (Vega-exp.);

Jalmals vestkust (Lundstr.).

TJialictrum alpinum L.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 6; Schlecht. in Linnsea I, p. 572.

Konyam bay; sparsam på strandslätter och fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); vid floden Olenek till

dess mynning (Czek. och Mull.). Är dessutom anmärkt af

Schmidt i Norilbergen vid nedre Jenisej, strax söder om skogs-

gränsen.

Anemone parviflora Mich.
Ledeb. Fl. ross. I, p. 16. Schlecht. in Linnpea VI, p. 574.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätter och fjäll-

afsatser.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.).

Anemone Richaräsoni Ho ok.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 16; Schlecht. in Linnsea VI, p. 575.

Konyam bay ; temligen allmän på en strandslätt.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell).

Anemone narcissiflora L.

f. monantha D.C.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 18; Schlecht. in LinnaBa VI, p. 576.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); en bland denna

trakts allmännaste växter, förekommande såvälpå torra som
fuktiga delar af strandslätten.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-

floden (Augustin.).

De exemplar jag hemfört från Konyam bay öfverensstämma



VEGA-EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 543

med dem från det inre af Tschuktschlandet med hänsyn till

blommornas färg och antal. (Jfr Trautv. Fl. Tschuktsch. p. 5).

Caltha palustris L.

f. radicans (D.C.)

f. cauli subsimplici, procumbente, sat longo, radieänte,

unifloro, foliis parvis, membranaceis, reniformibus, lobis di-

stantibus; floribus parvis, sepalis 5.

Cfr Ledeb. Fl. ross. I, p. 48, et Schlecht. in Linneea VI,

p. 580.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän på fuktiga

delar af strandafsatserna.

Arten är under en eller annan form i arktiska Sibirien

anmärkt i det inre af Tschuktschlandet (Maydell); vid Irkajpi

(Vega-exp.); mellan noderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.);

Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

liodens mynningsområde (Schmidt); Schtschutschjalandet (v.

Waldb.).

Delphinium pauclflorum (Reichenb.)

Ledeb. Fl. ross. I, p. 61; Schlecht. in Linnasa VI, p. 582.

Konyam bay; löjtnant Nordqvist samlade några exemplar

på en fjällsluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.).

AconUum Napellus L.

f. delphinifolia Reichenb.
Trautv. Fl. rip. Kolym. p. 503; Aconitum delphinifolium

Ledeb. Fl. ross. I, p. 70; A. delphinifolium et Chamissonianum
Schlecht. in Linnsea VI, p. 582.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); på strandsluttnin-

garna vid tschuktschtälten allmän.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar i busksnår.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.).

Växten var på de ställen, der den af mig anmärktes, låg-

växt, 1—3-blomniig. Trautvetters beskrifning på exemplar från

Kolyma träffar i de flesta afseenden in på exemplar från Be-

ringssunds-kusten. Dessa synas dock vara mera håriga än
Kolyma-exemplaren, särskildt på fruktämnena.
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Fam. Portulacacese.

Claytonia acutifolia Willd.
Ledeb. Fl. ross. II, p. 147; Cham. in Linnsea VI, p. 560.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham., Merk?); allmän på
fuktiga, grusiga, icke tufviga delar af strandslätten.

Konyam bay; sparsam på fuktiga ställen vid foten af

fjällen.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktsehlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan noderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.).

Fam. Caryophyllacese.

Silene tennis Willd.
f. paucifolia (Ledeb.).

Rohrb. Silen. p. 187.

Planta nostra csespites format permagnos, densissimos

radice lignosa, valida in caules numerosos, ramulosos, basi

lignescentes foliis marcidis, rigidis densissime vestitos abiente.

Caules glaberrimi, 7—8 ctmr alti, vulgo uniflori, noribus spe-

ciosis eos S. maritima? magnitudine aemulantibus.

Konyam bay; temligen allmäm på en fjällsluttning i det

inre af fjorden.

Utbr. Det inre af Tschuktsehlandet (Maydell); Jenisej-

nodens mynningsområde (Schmidt). Under en från f. pauci-

folia något afvikande form förekommer arten vid floden Lena
och mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen —
(Czek. och Mull.; jfr Trautv. Pl. Sib. boreal. p. 30)."

Att den växt, frågan här gäller, verkligen tillhör den form-

grupp, som Rohrbach benämner S. tenuis, och närmast sluter

sig till f. paucifolia eller f. stenophylla (jfr Trautv. Fl.

Tschuktsch. p. 14), anser jag utom allt tvifvel. Emellertid

synes den afvika från denna form, sådan den hittills är känd,

genom sin långt drifna tufvighet och den kraftiga utvecklin-

gen af de perennerande delarne. En utbildning i samma rikt-

ning visa många i de arktiska trakterna förekommande växter,

särskildt på för dem mera ogynsamma lokaler.

Silene acaulis L.

Rohrb. Silen. p. 143; Ledeb. Fl. ross. I, p. 303; Cham.
et Schlecht. in Linnsea I, p. 39.
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S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på torr,

grusig mark, mest på strandsluttningarna.

Konyam bay
;
ymnig på strandslätter ocb fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet.

Wahlbergella apetäia (L.) Fr.

Melandrium apetalum Ledeb. Fl. ross. I, p. 326; Lychnis

apetala Cham. et Schlecht. in Linnaea I, p. 42.

Konyam bay; temligen allmän såväl på strandslätter som
fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Pitlekaj (Vega-exp.);

Lena-floden ; mellan floderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.);

Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden till dess mynning
(Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej flodens myn-
ningsområde och Gydatundran (Schmidt).

Stellaria longipes Goldie.
f. peduncularis (B un ge) Fenzl.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 387 ; Stellaria Edwardsii forma prima
Cham. et Schlecht. in Linnaea I, p. 48.

Konyam bay; temligen allmän, men mycket spridd i busk-

snår på en fjällsluttning.

f. humilis Fenzl
in Ledeb. Fl. ross. I, p. 387; Stellaria Edwardsii forma

altera Cham. et Schlecht. in Linneea I, p. 49.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

f. läxa Trautv. ?

Stellaria graminea var. läxa Trautv. Fl. Tschuktsch. p. 15.

Konyam bay; temligen allmän på en fuktig strandslätt.

Utbr. Under en eller annan form är arten anmärkt vid

S:t Lawrence bay (Cham.); Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-

exp.); det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Lena-floden,

trakten mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen
— och Olenek till dess mynning; Preobrascheni-ön, kap Tschel-

juskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-viken,

Minnin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens myn-
ningsområde (Schmidt); Jalmals nordkust (Vega-exp.); Jalmals

vestkust (Lundstr.).

Den växt, hvilken jag med tvekan hänfört till f. läxa, är

35
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allt för litet utvecklad för att göra en säker bestämning möjlig.

Den kunde också anses tillhöra någon form af St. crassifoliaEhrh.

Stellaria humifusa Rottb.

f. marginata (Cham. et Schlecht.)

Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I, p. 384; Stellaria marginata

Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 50.

Konyam bay; sparsam på en strandslätt.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham. enligt Ledeb. anf. st.;

Jfr Cham. och Schlecht. anf. st.).

Under andra former är arten i arktiska Sibirien känd från

Pitlekaj, Irkajpi, Preobrascheni-ön, Hvitön (Vega-exp.).

Cerastium alpinum L.

f. legitima Lind bl.

J. Lge Grönl. Fl. p. 31 ; Cerastium alpinum a hirsutum

Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I, p. 411.

S:t Lawrence bay; spridd och temligen sparsam, ymnigast

i närheten af tschuktschernas bostäder.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätter och berg-

afsatser.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell) ; mellan floderna Lena och Olenek
— vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.) ; Preobrascheni-ön,

kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Akti-

nia-viken, Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flo-

dens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Jalmals

vestkust (Lundstr.).

Anser man, såsom hittills varit vanligast, denna arts tal-

rika former bilda trenne formserier, resp. ff. legitima (genuina,

hirsuta), lanata och glabrata, är all den Cerastium alpinum

jag såg vid Beringssunds-kusten att hänföra till den först-

nämnda. Bland de former och underformer, h vilka Regel (Pl.

Raddeanre II, p. 314—325) sökt begränsa, äro som jag tror $
Fischerianum, y typicum och 3 serpyllifolium representerade

i mina samlingar.

Merckia physodes F i s c h

.

Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I, p. 359; Cham. et Schlecht. in

Linnsea I, p. 59.

Konyam bay; mina samlingar innehålla endast några få

exemplar af denna art, tagna af löjtnant Nordqvist på en fjäll-

sluttning.
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Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); är dess-

utom känd från Kolymas flodområde i närheten af Nischne
Kolymsk (jfr Ledeb. anf. st. och Trautv. Fl. rip. Kolym. p. 512).

Hallanthus peploides (L ) Fr.

Hn Skand. Fl. p. 243; Honkeneja peploides Fenzl in

Ledeb. Fl. ross. I, p. 358; Arenaria peploides Cham. et Schlecht,

in Linnsea I, p. 57.

S:t Lawrence bay och Konyam bay; temligen allmän på
sandstränder.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); Jenisej -flodens mynningsom-
råde (Schmidt).

Alsine verna B ar ti.

f. rubella (Wg).

J. Lge Grönl. Fl., p. 24; Alsine verna o glacialis Fenzl in

Ledeb. Fl. ross. I, p. 350; Alsine hirta a glabrata Cham. et

Schlecht. in Linnsea I, p. 56.

Konyam bay; sparsam på strand slätter och fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt). I Lena-Oleneks
flodområden förekommer arten under ff. Gerardi och alpestris.

Alsine macrocarpa (Purch.) Fenzl
in Ledeb. Fl. ross. I, p. 353; Arenaria macrocarpa Cham.

et Schlecht. in Linnsea I, p. 55.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); temligen allmän på
torra ställen, isynnerhet på strandsluttningarna.

Konyam bay; vanlig på bergsidor.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); mellan

floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid

Oleneks mynning (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön; kap
Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-

viken, Minin-ön och Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens

mynningsområde (Schmidt).

De af mig vid Beringssunds-kusten insamlade exemplaren

tillhöra Regels Alsine macrocarpa /? sibirica lusus a läxa och

lusus c rigidifolia jämte öfvergångsformer mellan dessa. (Jfr

Reg. Pl. Raddeanse II, p. 237—239.

Alsine aretka (Stev.) Fenzl.

f. scapigera Reg.



548 KJELLMAN, ASIAT. B ER IN G SS UKD S-K U ST. FANEROGAMPL O R A.

Pl. Raddeanse II, p. 228 ; Alsine arctica, Lusus I Fenzl

in Ledeb. Fl. ross. I, p. 355; Arenaria laricifolia Cham. et

Schlecht. in Linmea I, p. 54.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning i det inre af

fjorden.

f. breviseapa Reg.
l.c. Alsine arctica Lnsus 2 Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I,

p. 355; Arenaria arctica Cham. et Schlecht. in Linnsea I, p. 54.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på torra delar af strand-

sluttningarna.

Utbr. Arten är känd från Pitlekaj (Yega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell) ; Kolyma-floden (Augustin.) ; mel-

lan noderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid

Olenek (Czek. och Miill.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons

hamn (Yega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt).

Alsine biflora (L.) Wg.
Ledeb. Fl. ross. I, p. 355.

Konyam bay; endast ett, föga utveckladt exemplar fans

på en från snö nyligen befriad strandslätt.

Utbr. Mellan noderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen (Czek. och Miill.).

Alsine stricta (L.) Wg.
Ledeb. Fl. ross. I, p. 357; Arenaria elegans Cham. et

Schlecht. (ex parte ?) sec. Reg. Pl. Raddeanse II, p. 231. Jfr

p. 234.

Konyam bay; mina samlingar innehålla endast ett exem-

plar af denna art, taget vid nämnda ställe på en fjällsluttning

i det inre af fjorden.

S:t Lawrence bay Cham. (enligt Regel anf. st.)

Utbr. Arten är, så vidt jag kunnat finna, icke känd från

någon annan del af arktiska Sibirien. I nordliga Sibirien

under skogsgränsen är den anmärkt vid floden Boganida (Mid-

dend.) och vid floden Olenek (Czek. och Miill.).

Sagina nivalis (Lindbl.) Fr.

Hn Skand. Fl. p. 245; J. Lge Grönl. Fl. p. 22.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på torra grusiga ställen.

Utbr. Pitlekaj, kap Jakan, Preobrascheni-ön, Dicksons

hamn, Beli-ön (Yega-exp.) ; Jalmals vestkust (Lundstr.).



VEGA- EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA Al!BETEN. 549

Sagina Linncei Pre si.

Ledeb. Fl. ross. I, p. 339; Spergula saginoides Cham. et

Schlecht. in Linncea I, p. 46 sec. Fenzl in Ledeb. Fl. ross. 1. c.

Cfr J. Lge Grönl. Fl. p. 21.

Konyam bay; i mina samlingar finnas endast några få,

föga utvecklade och illa konserverade exemplar, hvilka jag

icke utan tvekan hänför till denna art. Enligt etiketten äro

de tagna på en fjällsluttning i det inre af angifna fjord.

Utbr. Om, såsom Trautv. antar, l S. intermedia Fenzl

icke är artskild från S. Linnsei, är växten anträffad vid S:t

Lawrence bay. I det öfriga nordliga Sibirien är den uppgif-

ven såsom tagen af Czek. och Mull. på åtskilliga ställen vid

floden Olenek.

Fam. Polygonacese.

Polygonum Bistorta L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 518; Cham. et Schlecht. in Linnsea

III, p. 37.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på strand-

sluttningarna.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar och tor-

rare delar af vissa strandslätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden till dess mynning (Augustin.); Lena-

floden ; mellan floderna Lena och Olenek och vid Olenek till

dess mynning (Czek. och Mull.) ; Tajmyr-floden (Middend.);

Dicksons hamn (Svenska exp. 1875); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt och Schwaneb.); Schtschutschjalandet (v.

Waldb.).

Polygonum viviparum L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 519; Cham. et Schlecht. in Linnaea

III, p. 38.

S:t Lawrence bay; spridd på torra, grusiga sluttningar.

1 Jfr Trautv. Pl. Sib. boreal. p. 32. Jag för min del skulle snarare vara

böjd att hänföra S. intermedia till S. nivalis, men vågar icke, då jag ej haft

tillfälle att se några exemplar af denna växt, uttala någon bestämd mening.
Eeskrifningen af det vegetativa systemet tyder dock mer på S. nivalis än S.

Linnfei (se Ledeb. Fl. ross. I, p. 339).
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Konyam bay; vanlig, men spridd på strandslätter och

fjällsidor.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden — strax söder orn skogsgränsen —
(Augustin.); mellan floderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen och vid Olenek — på tundran — (Czek. och Mull.)

;

Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dick-

sons hamn (Vega-exp.); Jenisej -flodens mynningsområde
(Schmidt); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Pölygonum pölymorphum L.

f. frigida Cliam. et Schlecht.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 525; Pölygonum alpinum d frigi-

dum Cham. et Schlecht. in Linnsea III, p. 38.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.) ; ej sparsam såväl i

klippmarken som på strandsluttningarna och på torra, icke

tufviga delar af strandslätten.

Konyam bay; temligen allmänt spridd på fjällsidorna.

Utbr. Vid Pitlekaj förekom samma form som den här

åsyftade. Föröfrigt är den icke uppgifven för arktiska Sibi-

rien. Jag är dock okunnig om dess förhållande till den från

flere ställen: det inre af Tschuktschlandet, Kolyma-floden,

Lena och trakten mellan Lena och Olenek kända P. Pawlow-
skianum äfvensom till P. pölymorphum var. alpinum och P.

alpinum var. saligna, de båda senare angifna af Schmidt (Fl.

jenis., s. 116) och Trautvetter (Exp. Sidorow., s. 17) för Jeni-

sej -flodens mynningsområde.

Rumex arcticus T r au t v.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 506.

Konyam bay; sparsam på en fuktig strandslätt.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — , vid Olenek — på tundran
— (Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn
(Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt och

Schwaneb.) ; Jalmals vestkust (Lundstr.)

Att den växt, hvilken jag här uppfört och af hvilken mina

samlingar innehålla dels exemplar, som, då de togos, nyss

börjat blomma, dels andra med sedan fjolåret qvarsittande

fruktställningar, verkligen är identisk med den af Trautvetter
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ursprungligen från Taj myrlandet under detta namn beskrima

och sedermera, såsom af de angifna fyndlokalerna synes, flere-

städes i arktiska Sibirien anträffade art, anser jag stäldt utom
allt tvifvel. Blomställningens, blomkalkens och bladens form
lemna tydliga bevis härför.

Rumex domesticus Hn.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 506. Cfr Rumex domesticus Hn?

Oham. et Schlecht. in Linnsea III, p. 59—60.

Konyam bay; sparsam på en bergafsats.

Utbr. Tajmyr-floden (Middend.).

Bestämningen af denna växt grundar sig på ett fåtal exem-
plar, af hvilket intet befinner sig i det utvecklingsstadium, att

de karakterer, som säkrast åtskilja arterna inom Rumex-släg-

tet, tydligt framträda. I åtskilligt påminna de om föregående,

men afvika från de ingalunda få exemplar af denna, för-

skrifvande sig från vidt skilda delar af arktiska området,

hvilka jag undersökt, genom kraftigare växt, tät, nedtill upp-

repadt grenig blomställning och något olika form på kalkbla-

den. Det har synts mig mest antagligt, att de tillhöra samma
Rumex-form, hvilken Chamisso och Schlechtendal (anf. st.) om-
nämna från Beringssunds-trakterna under namnet R. domesticus,

forma elatior, panicula depauperata virgata — hvilken enligt

Trautvetter skall vara R, domesticus Hn och äfven förekomma
i Tajmyrland et. Jfr Trautv. Fl. Tajmyr. p. 29.

Rumex graminifolius Lam b.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 512.

Konyam bay; ymnig på en strandslätt.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
ffoden (Augustin.); Lena-floden (Czek. och Mull.); Jenisej-flodens

mynningsområde (Schmidt).

Några öfvergångsformer mellan denna art och R. Aceto-

sella, med hvilken den afSchrenk förenats, fann jag icke bland

den stora mängd exemplar, som jag vid Konyam bay under-

sökte och insamlade.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 498; Oxyria reniformis Cham. et

Schlecht. in Linnsea III, p. 58.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. S:t Lawrence bay (Cham.); Pitlekaj (Vega-exp.);
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det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-floden (Au-

gustin.); Lena-floden — på tundran — mellan floderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.); Preo-

brascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden

(Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens myn-
ningsområde och Gydatundran (Schmidt); Jalmals vestkust

(Lundstr.)

Fam. Salicinese.

Salix hastata L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 612.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet. (Maydell) ; mellan

floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Lena
— på tundran (Czek. och Mull.); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt) ; Schtschutschjalandet (v. Waldb.). Känd
dessutom från Kolyma-floden strax söder om skogsgränsen.

Salix fuscescens Ands.
in Dec. Prodr. XVI, 2, p. 230; Salix myrtilloides f. 1 et 2

Cham. in Linnsea VI, p. 539 sec. Ands. l.c.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar och

strandafsatser.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); mellan

floderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.). Uppgifves också

af Andersson såsom funnen af Middendorff vid floden Bogani-

da. I Trautvetters förteckning öfver den Middendorffska expe-

ditionens växtsamlingar från denna trakt omnämnes den emel-

lertid icke.

Salix boganidensis Trautv.
Ledeb. Fl. ross. III, p. 61(3;

f. latifolia Trautv.
Fl. Tschuktsch. p. 34.

S:t Lawrence bay; allmän på strandafsatser.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Utbr. (artens) Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af

Tschuktschlandet (Maydell) ; Kolyma-floden (Augustin.). Arten

är dessutom känd från Olenek-floden (Czek. och Mull.), Boga-

nida-floden (Middend.) och Norilbergen vid Jenisej-flodens

nedre lopp, men på dessa ställen ej norr om skogsgränsen.
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Salix taimyrensis T rau t v.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 616.

In collectione nostra Lundström offendit specimina, quorum
alia formam hujus speciei typicam, alia formam inter hane spe-

ciem et S. boganidensem intermediam sistunt.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på strandsluttningar.

Konyam bay; sparsam på strandslätter, allmännare på
fjällsluttningar.

Utbr. Mellan noderna Lena och Olenek (Czek. och Mull.);

Tajmyr-floden (Middend.); Jenisej-flodens mynningsområde och

Gydatundran.

Salix lanata L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 616.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-
floden — nära skogsgränsen — ; Lena-floden, mellan noderna

Lena och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.);

Tajmyr-floden (Middend.); Jenisej-flodens mynningsområde
(Schmidt); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Salix glanca L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 618; Cham. in Linnea VI, p. 540.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Kolyma-floden (Augustin.); vid Lena-floden, mellan

floderna Lena och Olenek, och vid Olenek till dess mynning
(Czek. och Miill.); Tajmyr-floden (Middend.); Jenisej-flodens

mynningsområde (Schmidt); Jalmals nordkust (Vega-exp.);

Liitkes ö (Wiggens).

Salix Chamissonis Ands.
in Dec. Prodrom. XVI, 2, p. 290; Salix Myrsinites Cham.

in Linnaea VI, p. 540 sec. Anders. Le. ; Ledeb. Fl. ross. III, p.

620 ex parte.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Cham.); sparsam på strand-

afsatser.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell).

Salix aretka Pall.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 619 (ex parte); Cham. in Linnaea

VI, p. 540.
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S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Chain.); allmän på den

icke tufviga delen af strandslätten och på strandsluttningarna;

mera sparsam på bergsidor.

Konyam bay; allmän på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); mellan noderna Lena och Olenek och vid Olenek

till dess mynning (Czek. och Mull.) ; Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Obs mynningsvik (Sujew enl.

Ledebour).

Salix ovalifolia T r a u t v

.

Lundstr. Weid. Now. Semljas, p. 40; Ledeb. Fl. ross. III,

p. 620; Salix myrtilloides et S. unalaschkensis Cham. in Lin-

neea VI, p. 539 et 541 ex parte (?) sec. Lundstr. et Ledeb. Le.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Cham. enl. Ledeb. anf.

st.) ; sparsam på strandafsatser.

Utbr. Ej känd från någon annan del af arktiska Sibirien.

Salix fumosa Turcz.
ff. non tijpicce.

Salix aretica var. fumosa Anders. Dec. Prodr. XVI, 2, p. 286.

Collectio nostra nulla formae typicaä specimina sec. Lund-

ström continet. Inest forma quse inter S. fumosam et S. ovali-

foliam ambigit.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Mertens sec. Anders.); spar-

sam på strand slätter.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell) ; Lena-floden

och mellan noderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen —
(Czek. och Mull.).

Salix reticulata L.

Ledeb. Fl. ross. III, p. 623; Cham. in Linmea VI, p. 542.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på strand-

sluttningar.

Konyam bay; allmän på strand slätter.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgrän-

sen — och vid Olenek till dess mynning (Czek. och Mull.); Preo-

brascheni-ön och Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt).

Salix polaris Wg.
Ledeb. Fl. ros)3. III, p. 625; Cham. in Linnrea VI, p. 542.
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S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på torra,

icke tufviga delar af strandslätten.

Konyain bay; sparsam på strandslätter och fjällsluttningar.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet ? (Maydell); Irkajpi

(Vega-exp.); Lena-floden, mellan floderna Lena och Olenek —
vid skogsgränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek.

och Mull.); Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.)

;

Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-viken, Minin-ön och Dick-

sons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde och

Gydatundran (Schmidt); Jalmals vestkust (Lunds tr.).

Fam. Betulacese.

Alnns ovata (Se hr.) J. Lge.

f. repens (Wormskj.)
J. Lge Grönl. Fl. p. 111; Alnaster fruticosus Ledeb. Fl.

ross. III, p. 655; Alnus viridis Cham. in Linnrea VI, p. 538.

Konj^am bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Utbr. Anmärkt flerestädes i Sibirien från Berings sund
till Ural utefter skogsgränsen.

Vid Konyam bay blir växten manshög och bildar på mera
gynnade lokaler rätt täta snår.

Betitla glandulosa Mich.
f. rotunäifolia Re*g.

J. Lge Grönl. Fl. p. 113; Betula nana var. sibirica Ledeb.

Fl. ross. III, p. 654.

S:t Lawrence bay; temligen allmän isynnerhet på fuktiga,

mindre tufviga delar af strand slätten.

Konyam bay; ganska vanlig på fjällsluttningar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); mellan floderna Lena
och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Lena nära skogs-

gränsen (Czek. och Mull.).

Fam. Orchidese.

Coeloglossum viride (L.) Hn.
Peristylus viridis Ledeb. Fl. ross. IV. p. 72; Habenaria

viridis Cham. in Linnea III, p. 31.

Konyam bay; temligen allmän på fjällsidor.

LTtbr. Mellan floderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — (Czek. och Mull.).
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Fam. Graminese.

Elymus mollis Trin.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 332.

Konyam bay; allmän strandväxt.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Tajinyr-floden (Middend.).

Festuca ovina L.

f. violacea Gaud.
Ledeb. Fl. ross. IV, p. 350.

S:t Lawrence bay; sparsam på torra delar af strandslutt-

ningarna.

Utbr. Mellan floderna Lena och Olenek — vid skogs-

gränsen — , vid Lena-floden och Oleneks mynning (Czek. och

Mull.) förekommer samma form. Arten är dessutom uppgif-

ven för Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran

(Schmidt) samt Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Festuca riibra L.

f. arenaria Os b.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 352.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); mellan floderna Lena och

Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.) ; Tajmyr-flo-

den (Middend.); Dicksons hamn (Sv. exp. 1875) ; Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt).

Festuca altaica Trin.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 354.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar vid ett par hun-

dra fots höjd.

Utbr. I norra Sibirien förut endast känd från Chatangas

och Oleneks flodområden (Czek. och Mull.) och från Noril-

bergen vid nedre Jenisej, ingenstädes norr om skogsgränsen.

I Hookers Fl. bor. Amer. finnes beskrifven och afbildad

en Festuca scabrella, härstammande från de alpina delarna af

Rocky Mountains. Med denna synes mig den växt, hvilken

jag efter Ledebours beskrifning och figur, såsom jag tror, rik-

tigt bestämt till F. altaica, i allt väsentligt öfverensstämma,

Jag vågar derför framkasta den förmodan, att F. altaica och

F. scabrella utgöra samma art.



VEGA-EXPEDITIONEKS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 557

Scliedonorus ciliatns (L.).

Bromus ciliatus (et Br. purgans ?) Ledeb. Fl. ross. IV, p.

358 (361); Bromus inermis var. ciliata Trautv. Pl. Sib. boreal.

p. 135; Bromus erectus var. subvillosa Reg. et Til. Fl. Ajan.

p. 126; Cfr Bromus purgans Hook. Fl. bor. Amer. II, p. 252.

Konyam bay; sparsam i Alnaster-snår på en fjällsida i det

inre af fjorden.

Utbr. Floden Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och

Miill.) ; Gydatundran (Schmidt). Ar, såsom synes antagligast,

Br. purgans att förena med Br. ciliatus (jfr Hook. anf. st.), så

skulle också växten vara anträffad under Kotzebues expedition

vid S:t Lawrence bay.

Ifrågavarande växt är efter allt livad jag kan finna Bromus
ciliatus (L.) Ledeb. Till densamma har också Trautvetter hän-

fört en del Schedonorus-former, insamlade dels af Augustino-

wicz vid nedre Kolyma, dels af Czekanowski och Muller i

Chatangas, Oleneks och Lenas flodområden, men i sina flori-

stiska arbeten öfver dessa trakter upptagit dem under namnet
Bromus inermis var. ciliata. Enligt samma författare skall det

också vara denna växt, hvilken Regel och Tiling (i Fl. Ajan.) an-

föra under benämningen Bromus erectus var. subvillosa. Exem-
plaren från Konyam bay stå med hänsyn till (de 4—5-blom-

miga) axens form och bygnad närmast Bromus erectus, men
afvika från exemplar af denna genom sina breda blad. Häri

närma de sig åter Br. inermis, men afvika från denna genom
blomskärmfjällens ciliering och hårighet, genom borstens be-

tydliga (Va

—

1U af skärmfjällens) längd och de långt mjukludna
nedre bladslidorna. På grund af dessa olikheter har jag ansett

rättast att låta Bromus ciliatus L. qvarstå såsom en särskild

art.

Poa pratensis L.

f. humilis (Ehrh.)

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 379; Anders. Gram. Scand. p. 35.

S:t Lawrence bay; sparsam på torra delar af strandslutt-

ningarna.

Konyam bay; spridd på strandslätter.

f. ringens Lsest.

J. Lge Grönl. Fl. p. 177.

Konyam bay; sparsam på fjällsluttningar.

Utbr. Arten är i arktiska Sibirien känd från Tajmyr-
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floden till dess mynning, Aktinia-viken (Vega-exp.) ; Jenisej-

flodens mynningsområde och Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

Poa fiexuosa Wg.
f. genuina.

J. Lge Grönl. Fl. p. 178; Poa arctica Ledeb. Fl. ross. IV,

p. 373.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Romanz. exp. enl. Ledeb. anf.

st.); spridd på torra ställen, ymnigast på strandsluttningarna.

Konyam bay; här och der på strandslätter och fjällslutt-

ningar.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); Lena-floden, mellan floderna

Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid Olenek till

dess mynning (Czek. och Mull.) ; Preobrascheni-ön, kap Tschel-

juskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Aktinia-viken,

Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde
(Schmidt och Schwaneb.); Jalmals vestkust (Lundstr.); Schtschu-

tschjalandet (v. Waldb.).

Poa glauca M. Vahl.
J. Lge Grönl. Fl. p. 172; Poa cresia Ledeb. Fl. ross. IV,

p. 374 (P. stenantha, ibid. p. 372).

Konyam bay; temligen allmän på fjällsluttningar.

Utbr. Arten är funnen i Jenisej-flodens mynningsområde
(Schmidt) och, om, såsom synes mig ganska troligt, den är iden-

tisk med ofvan citerade P. stenantha, förut anträffad vid Sen-

javin bay.

Den vid Konyam bay af mig anträffade formen af P.

glauca kommer, synes mig, närmast f. pallida J. Lge. Från

denna afviker den emellertid genom bredare och fåblommigare

(2—3-blommiga) ax.

Arctophila effusa J. Lge.

Grönl. Fl. p. 167; Colpodium pendulinum Ledeb. Fl. ross.

IV, p. 386.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på fuktiga delar af

strandsluttningarna, särskildt i närheten af tschuktschtälten.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynnings-

område (Schmidt); Preobrascheni-ön, Aktinia-viken, Hvitön^

Jalmals nordkust (Vega-exp.); Jalmals vestkust (Lundstr.);.

Schtschutschjalandet (v. Waldb.).
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Colpodium Jatifolium R. Br.

Arctagrostis latifolia Ledeb. Fl. ross. IV, p. 434.

S:t Lawrence bay; allmän på tufvig mark.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Lena-floden, mellan floderna Lena och Olenek —
vid skogsgränsen — och vid Olenek till dess mynning (Czek.

och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Mid-

dend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt).

Catäbrosa älgida (So land.) Fr.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 388.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); allmän på strand-

slätterna och särskildt omkring tschuktschernas bostäder.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan, Preobrascheni-ön, kap
Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-flodens mynning (Middend.);

Aktinia-viken, Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Gyda-

tundran (Schmidt); Jalmals vestkust (Lundstr.).

På somliga ställen vid S:t Lawrence bay, och särskildt

omkring tschuktschernas bostäder, var denna växt i hög grad

yppig. Mina samlingar innehålla exemplar, som hafva en

längd af 19 ctmr, med 13 ctmr långa och 0,5 ctmr breda blad

och en rikblommig, tät, ända till 7 ctmr lång vippa.

Trisetum subspicatum (L.) P. B.

Avena subspicata Ledeb. Fl. ross. IV, p. 418.

S:t Lawrence bay; sparsam på torra grusbackar.

Konyam bay; spridd på strandslätter.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); Lena-floden, mellan

floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — och vid

Olenek till dess mynning (Czek. och Miill.); Jenisej -flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Schtschutschja-

landet (v. Waldb.).

Calamagrostis phragmitoides Hn.
Skand. Fl. p. 518 ; J. Lge Grönl. Fl. p. 159 ; Anders. Gram.

Scand. p. 84; Calamagrostis Langsdorffi Schmidt Fl. Jeniss. p.

129.?

f. panicula virescente, pilis parcis, arista paullo infra me-
dium paleas egrediente, cseteris formas genuinas.

Konyam bay; sparsam på en fjällsida i det inre af fjorden.
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Utbr. Arten är icke känd från någon annan del af ark-

tiska Sibirien, så framt icke den växt, hvilken Schmidt (anf.

st.) med tvekan kallar C. Langsdorffi, är densamma som den
från Konyam bay, hvilket de om den meddelade uppgifterna

antyda.

HierocMoa alpina (Liljebl.) Roem. et Sch.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 408.

S:t Lawrence bay; ej sällsynt i tufmarken.

Konyam bay ; temligen allmän så väl på strandslätter som
fjällsluttningar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.) ; det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden, mellan flo-

derna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — floden Olenek

vid skogsgränsen (Czek. och Mull.); Jenisej-flodens mynnings-

område och Gydatundran (Schmidt); Schtschutschjalandet (v.

Waldb.).

HierocMoa panciflora R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 407.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham. ? Jfr Trautv. Fl.

tajmyr. p. 18); sparsam på fuktiga, icke tufviga delar af strand-

slätten.

Utbr. Irkajpi, Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-flo-

den (Middend.); Aktinia-viken (Vega-exp.); Jenisej-flodens myn-

ningsområde (Schmidt); Hvitön (Vega-exp.).

Fam. Cyperacese.

Carex pulla G o o d.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 308.

f. tristigmatica Trautv.
Pl. Sib. boreal., p. 130.

Konyam bay; temligen allmän såväl på strandslätter som

fjällsluttningar.

f. pedunculata mihi.

f. spica intima feminea pedunculo valido, strictissimo,

scabriusculo, pollicari vel longiore suffulta; casteris a f. typica

vix recedit.

Konyam bay; på en strandslätt vid foten af ett berg an-

träffades ett par exemplar genom angifna karakter afvikande
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från den typiska formen. Egendomligheten torde vara att

betrakta såsom en bildningsafvikelse.

Utbr. Arten är känd från det inre af Tschuktschlandet

(Maydell); Kolyma-floden — nära skogsgränsen — (Augustin.);

Lena-floden, mellan floderna Lena oeh Olenek — vid skogs-

gränsen — , Olenek-floden (Czek. och Mull.).

Den ofvan f. tristigmatiea benämnda formen närmar sig

högst betydligt Carex rotundata, och vissa exemplar skulle

nästan med lika stort berättigande kunna hänföras till denna
art. De karakterer som uppgifvas åtskilja dessa, stråets skulp-

tur och bladens form, vexla mycket. Man finner exemplar
med slätt strå och breda platta blad, liksom också exemplar
med smala rännformiga blad och (isynnerhet upptill) sträft

strå. Honaxen äro nästan alltid ensamma, oskaftade eller

mycket kort skaffade, små ovala eller långsträckt cylindriska,

tätblommiga, skärmfjällen än äggrundt aflånga än rundadt
äggrunda; utriculi än upprätta än starkt utspärrade; hanaxen
vanligen 2, och då oftast det öfre betydligt större än det nedre,

stundom båda af lika storlek.

Carex capillaris L.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 295.

Konyam bay; sällsynt på en strandsluttning.

Utbr. Känd i arktiska Sibirien endast från Oleneks flod-

område (Czek. och Miill.). Vid nedre Jenisej är den anträffad

i Norilbergen — söder om skogsgränsen — (Schmidt).

Carex ustulata Wg.
Ledeb. Fl. ross. IV, p. 295.

Konyam bay; sparsam på en fjällsluttning i det inre af

fjorden.

Utbr. Det inre af Tschuktschlandet (Maydell) ; Jenisej-

flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt). Arten

är dessutom anmärkt i Oleneks flodområde, men här söder

om skogsgränsen (Czek. och Miill.).

Carex misandra R. Br.

Carex frigida /? Ledeb. Fl. ross. IV, p. 294.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.) ; temligen allmän på
torra delar af strandsluttningarna.

Utbr. Irkajpi (Vega-exp.); mellan floderna Lena och Ole-

nek; floden Olenek till dess mvnning (Czek. och Miill.).

36



562 KJELLMAN, ASIAT. B EE ING SS UN V S-KUST. FANEHOGAMFLO R A.

Carex rariflora Wg.
Ledeb. Fl. ross. IV, p. 297.

Konyam bay; spridd på fuktiga delar af strandslätterna.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); mellan floderna Lena och

Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och Mull.); Jenisej-flo-

dens mynningsområde (Schmidt).

Carex poäocarpa R. Br.

in Richards. Fl. d. Polarl. p. 514; Hook. Fl. bor. Amer.

tab. 224.

Konyam bay; temligen allmän på bergsidorna särskildt i

busksnår.

Utbr. Känd endast från denna del af arktiska Sibirien.

Carex vaginata Ta u sch.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 291.

Konyam bay; sparsam på en fjällafsats.

Utbr. Floden Olenek — på tundran — och mellan flo-

derna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och

Mull.); Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran
(Schmidt). Arten är dessutom anmärkt på åtskilliga ställen

inom norra delen af det sibiriska skogsområdet, såsom vid

Kolyma-floden (Augustin.), i Chatangas och Oleneks flodom-

råden (Czek. och Mull.).

Carex mélanocarpa Cham.
in Trautv. Fl. tajmyr. p. 21 ; Ledeb. Fl. ross. IV, p. 302.

Konyam bay; flerestädes, men spridd och fåtalig.

Utbr. Floden Olenek — på tundran — och mellan flo-

derna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — (Czek. och

Mull.) ; Tajmyr-floden (Middend.) ; Gydatundran (Schmidt).

Den utförliga beskrifning, som i Trautvetters Florula Taj-

myrensis phamogama lemnas på den vackra Carex-art, hvil-

ken upptäcktes af Chamisso på S:t Lawrence-ön och af honom
först urskiljdes, träffar mycket väl in på de exemplar jag-

samlade vid Konyam bay. I blommande tillstånd påminner
den habituelt mycket om den arktiska småväxta formen af

Carex glareosa och kan lätt vid flyktig undersökning förvexlas

med denna.
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Carex aquatilis Wg. x

f. epigejos Lsest.

Hn Skand. Fl. p. 467.

S:t Lawrence bay; sparsam på sumpiga delar af tufmarken.

Konyam bay; sparsam på strandslätter.

Utbr. (Artens) Det inre af Tschuktschlandet ? (Maydell);

Pitlekaj, Irkajpi, Preo-brascheni-ön, Aktinia-viken, Dicksons
hamn (Vega-exp.); Jenisej-nodens mynningsområde (Schmidt).

De Carex-former, hvilka här åsyftas, äro ytterligt reduce-

rade och stå så på gränsen till vissa former af C. rigida Good.,

att de på goda grunder skulle kunna hänföras till denna
art. Särskildt gäller detta om en småväxt (10—15 ctmr hög)
form, med mycket smala (1—2 ctmr långa och 1—2 m.m.
tjocka), än till hela sin längd, än endast nedtill glesblommiga
honax, af hvilka det nedersta alltid är tydligt skaftadt och
stundom uppbäres af ett skaft lika långt som axet. De smala
inrullade bladen och de långa, stråtoppen öfvernående skärm-
bladen synas emellertid antyda, att dessa former hafva större

slägtskap med formserien Carex aquatilis än Carex rigida.

Carex rigida Good.
Hn Skand. Fl. p. 467; Carex saxatilis Ledeb. Fl. ross.

IV, p. 309.

S:t Lawrence bay; allmän på torra grusiga sluttningar.

Konyam Bay; temligen allmän på torra delar af strand-

slätterna.

. Utbr. Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden, mellan

noderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — , Olenek till

dess mynning (Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Middend.);

Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.) ; Jenisej-nodens myn-
ningsområde (Schmidt); Jalmals nordkust (Vega-exp.); Jalmals

vestkust (Lundstr.)

Expeditionens samlingar innehålla åtskilliga, från den ty-

piska mer och mindre afvikande, genom mellanformer sam-

manbundna former af denna art. Till en af dessa, mindre
typisk än de öfriga, tror sig lektor S. Almqvist hafva sett

motsvarighet bland artens skandinaviska former. De öfriga

hafva synts honom bilda en formserie, möjligen gående åt C.

1 Jag står i förbindelse till lektor S. Almqvist för flere värdefulla upp-

lysningar rörande denna och följande former, tillhörande gruppen Carices

distigmaticee.
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bicolor (?) till. Jag vill ej ingå på en närmare redogörelse

för dessa svårtydda former, så mycket mindre, som jag har
anledning antaga, att de komma att granskas af dr Meins-

hausen i Petersburg, hvilken är specielt sysselsatt med carico-

logiska studier och uttryckt sin önskan att erhålla de under
Vega-expeditionen insamlade Carices till undersökning och
jämförelse med andra ryska florans Carex-former.

Carex scirpoidea Michx.
Hn Skand. Fl. p. 481.

Konyam bay; temligen allmän på fjällafsatser.

Utbr. Ej känd från någon annan del af arktiska Sibirien.

Växten blir här 20—25 ctmr hög, med 2—2,5 ctmr långa

honax.

Eriophorum angustifolium Roth.
Ledeb. Fl. ross. IV, p. 254.

S:t Lawrence ba}r
; temligen allmän i tufmarken och på

fuktiga delar af strandsluttningarna.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätterna.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Modell) ; Kolyma-fioden (Augustin.); Lena-floden, mel-

lan noderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — , floden

Olenek (Czek. och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Taj-

myr-floden (Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-

exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt); Jalmals vest-

kust (Lundstr.); Schtschutschj ålandet (v. Waldb.).

Eriophorum vaginatum L.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 252.

S:t Lawrence bay; allmän, bestämmande vegetationskarak-

teren på betydliga sträckor.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi (Vega-exp.); det inre af Tschuktsch-

landet (Maydell); Kolyma-flodens mynning (Augustin.); Lena-

floden (Czek. och Mull.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons

hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsområde (Schmidt);

Schtschutschj ålandet (v. Waldb.).

Eriophorum callithrix Cham.
in Ledeb. Fl. ross. IV, p. 254.

S:t Lawrence bay (Vega-exp. och Kotzeb. exp. enl. Ledeb.

nnf. st.); sparsam på fuktiga, grusiga delar af strandslätten.
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Utbr. Känd endast från denna del af arktiska Sibirien.

Eriqphorum russeolum Fr.

Eriophorum Chamissonis Ledeb. Fl. ross. IV, p. 253.

S:t Lawrence bay; sparsam på sumpiga delar af strand-

slätten.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); Jenisej-flodens mynningsom-
råde (Schmidt); Hvitön, Jalmals nordkust (Vega-exp.). Är
dessutom anmärkt vid floden Olenek, men bär söder om skogs-

gränsen mellan 67 och 68 breddgraden.

Erioplwriim Scheuclizeri H o p p e.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 253.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på fuktiga delar af

strandsluttningarna.

Konyam bay; spridd på strandslätter.

Utbr. Kolyma-floden (Augustin.); Lena-floden, mellan flo-

derna Lena och Olenek — vid skogsgränsen — , Olenek (Czek.

och Mull.); Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Mid-

dend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flo-

dens mynningsområde (Schmidt); Hvitön (Vega-exp. och

Schwaneb.); Jalmals vestkust (Lundstr.); Ltitkes ö (Wiggens).

Fam. Juncaceae.

Juncus castaneus J. E. Sm.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 232; E. Mey. in Linna?a III, p. 374.

S:t Lawrence bay; sparsam på den icke tufviga delen af

strandslätten.

Konyam bay; sparsam på strandslätterna.

Utbr. .Det inre af Tschuktschlandet (Maydell); Lena-

floden — på tundran — , mellan floderna Lena och Olenek

vid skogsgränsen (Czek. och Mull.); Jenisej-flodens mynnings-
område och Gydatundran (Schmidt).

Juncus biglumis L.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 233; E. Mey. in Linmea III, p. 374.

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cliam.); allmän på fuktiga

leriga eller grusiga delar af strandslätten.

Konyam bay; ej sällsynt på strandslätter.

Ut b r. Pitlekaj (Vega-exp.) ; Olenek-floden (Czek. och Mull.)

;
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Preobrascheni-ön (Vega-exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Akti-

nia-viken, Minin-ön, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-flodens

mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Jalmals vest-

kust (Lundstr.).

Luzula Wahlenhergii Rupr.

Hn Skand. Fl. p. 426; Luzula spadicea t] Kunthii E. Mey.

in Ledeb. Fl. ross. IV, p. 217.

S:t Lawrence bay; temligen allmän på tufmarken.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.); det inre af Tschuktschlandet

(Ma^ydell). Arten är dessutom känd från tvänne ställen i Si-

birien strax söder om skogsgränsen, nämligen vid floden Bo-

ganida (Middend.) och från Norilbergen (Schmidt).

Luzula arcuata (Wg) Sw.

f. confusa Lindeb.
Hn Skand. Fl. p. 427; Luzula arcuata « E. Mey. in Lin-

nsea III, p. 375 et Ledeb. Fl. ross. p. 218.

subf. subspicata J. Lge.

Grönl. Fl. p. 127.

Konyam bay
;

. sparsam på en strandslätt.

Utbr. De anförda formerna af Luzula arcuata äro i ark-

tiska Sibirien kända från S:t Lawrence bay (Cham.) ; Pitlekaj,

Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.); Kolyma-floden (Augustin.)

;

Lena-floden, trakten mellan floderna Lena och Olenek — vid

skogsgränsen — och Olenek till mynningen (Czek. och Mull.)

;

Preobrascheni-ön, kap Tscheljuskin (Vega-exp.); Tajmyr-floden

(Middend.); Aktinia-viken, Dicksons hamn (Vega-exp.); Jenisej-

flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt); Hvitön

(Vega-ex., Schwaneb.); Jalmals nordkust (Vega-exp.); Jalmals

vestkust (Lundstr.).

f. latifölia mihi.

f. csespitosa, stolonibus nullis, foliis radicalibus lineari-

lanceolatis acuminatis, lsete viridibus, planis, 3—4 mm. latis,

erecto-patentibus, l?evibus, glaberrimis vel margine parcissime

pilosis, iis L. Wahlenbergii persimilibus, caulinis 1—2, mino-

ribus, margine et vaginarum viridium ore parce pilosis; brac-

teis margine laceratis, glabris vel parce pilosis; anthela con-

gesta vel saBpius läxa, ampla, pedunculis saspe plus minusve

arcuato nutantibus; glomerulis multifloris subovoideis; perigonii

foliis ovato-lanceolatis, margine late scariosis, quam capsula
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trigona obsolete acuminata longioribus; seminibus oblongo-

ovoideis, scrobiculatis.

S:t Lawrence bay; allmän på torra delar af strandslutt-

ningarna, isynnerhet torra grusbackar.

Utbr. Pitlekaj (Vega-exp.). Huruvida den är identisk med
någon af de Luzula arcuata-former, hvilka upptagas i Traut-

vetters och Schmidts arktiskt-sibiriska fytogeografiska arbeten,

måste jag tillsvidare lemna obestämdt, emedan de upplysnin-

gar, som lemnas om dessa, icke äro tillfyllest för att afgöra

detta. Det vill dock synas, som skulle dessa former närmast

vara att hänföra till L. arcuata f. confusa.

Utom Luzula arcuata f. confusa fans såväl vid Vega-

expeditionens öfvervintringsplats som — särskildt ymnig —
vid S:t Lawrence-viken en Luzula-form, hvilken, ehuru syn-

barligen beslägtad med denna, dock i åtskilliga afseenden,

isynnerhet genom sin om L. Wahlenbergii erinrande bladrosett,

så betydligt afvek från denna, att den syntes mig kunna be-

traktas såsom en från denna skild art. Professor Buchenau,

af hvilken jag begärde upplysningar om denna Luzula-form,

har emellertid, såsom jag redan på annat ställe angifvit, benä-

get meddelat mig, att den är att betrakta såsom en form af

L. arcuata, närmast beslägtad med f. confusa Lindeb. Från
denna är den emellertid så mycket skild, att den enligt min
tanke bör utmärkas med ett särskildt namn, så mycket mer
som den tyckes äga en olika geografisk utbredning. Åtmin-

stone har bland den stora mängd L. arcuata från Spetsbergen,

Novaja Semlja, Wajgatsch och arktiska Sibirien vester om
Pitlekaj, som jag haft tillfälle att granska, icke funnits något

exemplar, som erinrat om den ofvan beskrifna och på taflan

X afbildade formen. För denna föreslås namnet latifolia.

Möjligen är identisk med denna E. Meyers l Luzula arc-

uata procerior foliis planis, capitulis multifloris. Rörande
dess förhållande till L. hyperborea R. Br., hvars beskrifning

i mycket träffar in på ifrågavarande form, hänvisar jag till de

upplysningar, som lemnas af E. Meyer anf. st. och af Th. M.

Fries i Botaniska Notiser 1873 p. 40, enligt hvilken senare de

exemplar, som ligga till grund för den första beskrifningen

af L. hyperborea, tillhöra L. confusa Lindeb.

Fam. Colchicacese.
Veratrum album L.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 208; Cham. in Linmea VI, p. 584.

' Linna?a III, p. 375.
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Konyam bay; temligen allmftn på strandbräddar och strand-

afsatser.

Utbr. Det inre af Tsebuktschlandet (Maydell); Kolyma-
rloden — vid skogsgränsen — (Augustin.); Olenek-fioden (Czek..

och Mull.); Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran
(Schmidt); Schtschutschjalandet (v. Waldb.).

De af mig vid Konyam bay iakttagna exemplaren voro ännu
icke så långt utvecklade, att det kunde afgöras, om de tillhörde

artens hufvudfbrm eller f. viridis.

Tofiéidia cocainea \i i c h ar d s.

Ledeb. Fl. ross. IV, p. 210; Totieldia borealis Cham. in

Linnsea VI, p. 584 sec Ledeb. 1. c

Konyam bay; ej sällsynt på fjällsluttningar.

Utbr. S:t Lawrence bay (('barn.); det inre af Tsebuktsch-

landet (Maydell); Lenas mynning (Adams); Olenek — vid skogs-

gränsen — (Czek. och Miill.); Jenisej-flodens mynningsområde
och Gydatundran (Schmidt).

Fam. Liliacese.

Lloydia s<T<>lnia (L) Reichenb.
Ledeb. Fl. ross. IV, p. 144; Nectarobotbriiuu striatum

Cham. in Linnsea VI, p. 585,

S:t Lawrence bay (Vega-exp., Cham.); sparsam på torra

sluttningar.

Konyam bay; temligen allmän på strandslätter och fjäll-

sidor.

Utbr. Pitlekaj, Irkajpi, kap Jakan (Vega-exp.) ; det inre

af Tschuktschlandet (Maydell); Kolyma-flodens mynning (Au-

gustin.); mellan floderna Lena och Olenek — vid skogsgränsen

— och vid Olenek — (Czek. och Miill.); Preobrascheni-ön (Vega-

exp.); Tajmyr-floden (Middend.); Dicksons hamn (Vega-exp.);

Jenisej-flodens mynningsområde och Gydatundran (Schmidt);

Jalmals nordkust (Vega-exp.) och vestkust (Lundstr.).
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Fl. tajmyr. och Fl. boganid., Trautv. et Mey. Fl. ochot.;

Middend.).

Trautvetter, E. R. a. — Plantas Sibirise borealis ab A. Czekanowski
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Explicatio tabularum.

Tab. IX.

Priuuda Tschuktschorum Kjellm.

1. Planta biflora.

2. » uniflora.

3. Corolla expansa.

Tab. X.

Luzula arcuata (Wg) Sw.

f. latifolia Kjellm.

Planta inflorescentia contracta, subspicata, ramis abbre-

viatis.

Planta inflorescentia aperta, i'amis elongatis.

Bractese.

4. Flos.

5. Perigonii folia et stamen.

6. Capsulge nondum maturte.

7. Capsula matura, perigonio inclusa.

8. Semina.
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Introduction

Immédiatement apres le retour de FExpédition de la Vega,

je fus chargé par M. le baron Nordenskiöld de réduire les

observations météorologiques qui avaient été faites pendant le

voyage. Une longue maladie m'en a empéché plusieurs mois,

et c
1

est pourquoi je n'ai pu avoir 1'honnenr de les presenter

plus töt ä la rédaction.

Les observations ont été établies et exécutées pendant le

voyage sous la clirection de M. A. Hovgaard, lieutenant en

premier de la Marine royale de Danernark, et pendant 1'hiver,

de Novembre ä Mars, sous celle du D r A. Stuxberg, tandis

que M. Hovgaard dirigeait les observations magnétiques. Pen-

dant toute la durée du voyage, elles ont été faites six fois

par jour, ainsi que pendant 1'hivernage a Pitlekaie durant les

mois d'Octobre 1878 et d'Avril ä Juillet 1879, mais du commence-
ment du mois de Novembre jusqu'ä la fin du mois de Mars
elles se firent d'heure en heure. Du 27 Novembre a midi

jusqu'au l
er Avril, les observations eurent lieu ä terre, sur la

plage ou, a environ un kilométre et demi du navire, 1'on avait

construit une maison de glace pour y faire les observations

magnétiques. Le service des observations fut réparti en quatre

gardes journaliéres, la premiére courant de 3 ä 8 heures du
matin, la deuxiéme de 9 h. du matin a 2 h. de relevée, la

troisiéme de 3 ä 8 h. du soir, et la quatriéme de 9 b. du soir

ä 2 h. du matin. Ces quarts se faisaient a tour de röle par

les savants et les officiers de FExpédition dans Fordre suivant:

M-M. Hovgaard, Kjellman, Bove, Nordqvist, Stux-
berg, Nordenskiöld, Palander, Brusewitz et Almqvist,
auxquels il faut ajouter le mécanicien en second du bord, M.

Nordström, et le matelot Lundgren. Ce dernier avait déjä

fourni des preuves de son aptitude aux travaux de ce genre,

avant méme d'étre appelé a la tåche en question, en tenant

un journal météorologique pour son propre compte et celui de

son chef.
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Le nombre des observateurs était donc de onze, ce qui

permit, ä raison de 4 gardes par jour, un déplacement con-

venable des quarts.

Les observations sont divisées en deux parties: I. Observa-

tions a Pitlekaie du l
er Octobre 1878 au 17 Juillet 1879 et II.

Observations pendant le voyage du port de Maasö prés du
Cap Nord jusqu'ä Pitlekaie et de la ä Yokohama. x Dans la

premiére partie, les observations et les moyennes calculées

sont publiées sous la méme forme que les observations publi-

ées par TObservatoire Météorologique d'Upsal dans son Bulle-

tin mensuel et par conséquent conformément ä celles qu 1

a

publiées M. Wijkander pour Mosselbay au Spitzberg suivant

le méme modéle.

Nous dirons quelques möts des différents instruments et

de leur position, ainsi que des principaux resultats qui ressor-

tent immédiatement des tableaux suivants.

1. Température de l'air.

La température a été lue ä Taide des thermométres ä

mercure admirablement construits par M. Aderman. Nulle

part sur Téchelle au-dessus de — 30°, 1'instrument n'accuse une
erreur équivalant a un dixiéme de degré. Il n'y avait donc
pour toute correction que celle pour le déplacement du zéro.

On craignit d'abord que, la température s^baissant au-dessous

de — 40° et par conséquent au-dessous du point de congélation

du mercure, l'instrument ne put plus servir. Mais ces appré-

hensions se montrérent peu fondées, lorsqu'on compara directe-

ment avec des thermométres conservés a bord a Fabri du
froid. Les thermométres dont le mercure avait été gelé et

s'était toujours contracté alors dans le réservoir, s'accordérent

parfaitement avec les autres, sans qu'il fut possible d'observer

la moindre différence.

Les thermométres étaient enfermés dans une cage ä per-

siennes de Stevenson, placée pendant le voyage ä Tarriére du
navire prés de la barre. Du 27 Novembre 1878 au l

er Avril

1879, cette cage fut dressée sur le rivage prés de Tobservatoire

magnétique dont nous avons parlé plus haut, et a partir de

ce dernier jour jusqu^u départ de Pitlekaie ä 120 pieds sué-

dois (ou 36 métres) du navire sur une grande glace échouée.

1 Les observations faites de Yokohama jusqu'en Suécle ont été remises

au Bureau Eoyal Nautique de Stockholm pour y étre traitées avec les autres

journaux tenns k bord des navires qui ont navigué dans ces parages.
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Pour les températures voisines de — 40° et pour celles

<Tau-dessous, on lut un thermométre ä alcool placé ä cöté des

autres. De plus, on lut de temps k autre le thermométre ä

alcool conjointement avec le thermométre ä mercure par di-

verses températures. La correction qui a du y étre apportée

par suite de cette comparaison est de — 0°,4.

Il est ä peine inutile, ä notre sens, de calculer les- constan-

tes dans la formule de Bessel d'aprés les observations d\une
seule année, en particulier pour les regions aretiques ou la

température moyenne de chaque mois peut varier de plusieurs

degres selon les années. Une pareille entreprise ne sert qu'ä

déguiser Fignorance. '

Le tableau suivant renferme une comparaison du resultat

<les observations ä Pitlekaie avec ceux qui ont été trouvés a

quelques localités de Tocéan Glacial du Nord ou des pays
voisins.

1 Au sujet de Temploi des formides de Bessel en general, nous nous
plaisons ä reeonnaitre ici que nous partageons pleinement 1'opinion de M.
Ii lid au comnieneement de son grand et excellent ouvrage «Die Temperatur-
Verhältnisse des Russischen Reicbs» I, Saint-Pétérsbotire 1877.
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Nous avons représenté graphiquement ces chiffres dans

les planches XI et XII pour un grand nombre des stations

eitées plus haut. Si nous longeons les cötes de Tanden monde

(pl. XI) en nous dirigeant de Pitlekaie vers 1'ouest, nous trou-

vons que la températwe de Vhiver est plus élevée a Pitlekaie

qu'ä Nijni Kolymsk, situé prés de Tembouchure de la Kolyma,

et que dans cette derniére localité elle est plus haute qu'a

Oustiansk, aux bouches de la Jana, ou la température de

Thiver est plus basse que partout ailleurs sur les cötes de

Tocéan Glacial pour lesquelles nous possédions des observa-

tions. Ce point de la cöte est aussi le plus rapproehé du pöle

du froid de la Sibérie, qui, d'aprés les cartes isothermes, est

situé dans le voisinage de Yakoutsk aux bords de la Lena.

D'Oustiansk a 1'ouest nous n'avons pas, ä notre connaissance,

d'observations coraplétes pour les cötes septentrionales de la

Sibérie. La Nouvelle Zenible a déjä une température plus

douce en hiver qu'ä Pitlekaie, et celle-ci augmente ensuite

d'une maniére continue vers 1'ouest jusqu'aux cötes de la

Norvége, que baignent les eaux chaudes du Gulf-stream.

Pour ce qui est de 1'amplitude, on sait qu'elle a son

maximum dans le voisinage du pöle du froid. Aussi la tem-

pérature de Vété est-elle la plus haute h Oustiansk, ou elle

atteint en Juillet a peu prés la méme valeur que sur les cötes

suédoises de la Baltique: la, on le sait, sur toute Tétendue de

Carlshamn a Haparanda, elle atteint pendant ce mois a peu

prés la méme moyenne, c'est-ä-dire 15 a 16°. A partir d' Ousti-

ansk, la température de Tété diminue aussi bien ä Test qu'a

1'ouest le long des cötes de 1'océan Glacial. Il n'y a qu'Ar-

khangel, d'une situation plus continentale au fond de la mer

Blanche, qui ait une température de Juillet un peu plus élevée.

Au printemps, la température est plus basse a Pitlekaie

qu'en n'importe quel autre point des cötes septentrionales de

Tanden monde pour lequel nous ayons des données. En

revanche, elle est relativement baute en automne. Malheureuse-

ment les observations d'Aout et Septembre nous font défaut;

mais la forme de la courbe permet cTadmettre que la plus

haute température de Tannée a lieu en Aout, comme c'est le

cas pour Point Barrow de Tautre coté du détroit de Behring,

ou, pendant deux années différentes, la température a un

maximum fortement accentué en Aout (Pl. XII).

Immédiatement apres la moitié de ce mois, on voit les

courbes d'Oustiansk, Nijni Kolymsk, Pitlekaie et la Nouvelle

Zemble se couper presque au méme point, et il semblerait
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ainsi que toute la cöte septentrionale de la Sibérie eut alors

a peu prés la méme température de + 4° centigrades. Mais

la situation change aussitöt apres. A Oustiansk et ä Nijni

Kolymsk, la température baisse considérablement et dépasse

déjä vers le l
er Septembre le point de congélation, tandis que

selon toute probabilité elle ne varie qu'insensiblement dans

la region du détroit de Behring. Aux deux premiers endroits,

la. température est descendue a — 5° déjä avant la mi-septem-

bre, tandis que cette température n 1

était atteinte qu'au milieu

d'Octobre å Pitlekaie, bien que 1'automne de 1878 y eut été

extrémernent précoce.

Cet état de choses fait que la navigation entré la Lena et

Vocean Pacijique peut avoir lieu penilant un temps beaucoup plus

long et par conséquent étre beaucoup plus facile de Vouest å l'est

que vice verså. Un navire qui, au milieu du mois d'Aout, a

réussi ä dépasser Oustiansk doit donc avoir, en temps ordi-

naires, la perspective assez assurée qu'avant Tarrivée de 1'hiver,

ä la fin de Septembre, il aura traversé le détroit de Behring. l

En revanche, il doit étre absolument impossible dans la

plupart des cas de faire le méme voyage en sens inverse ä la

méme époque de 1'année. Pour pouvoir venir du Pacifique ä

1'embouchure de la Lena, il faut chercher ä pénétrer aussi

töt que possible ä Touest. Or, ä juger d'aprés les observa-

tions de Pitlekaie et de Point Barrow, cela ne peut guére se

faire avant le 15 Juillet dans les cas ordinaires. En allant a

Touest, on rencontre alors une température toujours croissante,

et la difficulté d^rriver jusqu'ä la Lena ne devrait donc pas

étre insurmontable.

Par contre,, il faut non seulement qi^on soit arrivé ä des-

tination mais encore qu'on soit prét au départ des la mi-aout,

ce qui n'est guére possible, pour avoir quelque espoir d'éviter

Thivernage. Il ne parait donc guére vraisemblable qu'on
puisse effectuer la méme année un voyage d'aller et retour,

sauf par exception, du détroit de Behring ä la Lena et vice

verså; mais ce voyage semble plutöt pouvoir se faire en sens

inverse, c^st-ä-dire de la Lena au détroit de Behring et vice

verså.

Nous voyons donc que la courbe de la température dans

la region du détroit de Behring est pour ainsi dire déplacée

vers la fin de 1'année. Le printemps est extraordinairement

1 II parait* méme probable que la navigation ä Oustiansk peut com-
mencer dans les premiers jours du mois de Juin, et que par conséquent elle

peut durer quatre mois environ.
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froid et tardif; le maximum de température n'apparait pro-

bablement qu'au mois d^out, et 1'automne est relativement

chaud. Il ne semble pas difficile de trouver la cause de ce

fait^ Au printemps, 1'océan Glacial reste longtemps pris par

les glaces dans ces parages, et nous verrons que les vents

froids du nord, qui, pendant 1'hiver, aménent presque sans

interruption 1'air froid de la mer polaire gelée ä TOcéan ouvert

au sud de la presqu'ile des Tchouktchis, continuent a souffler

longtemps encore au printemps.

A 1'arrivée de 1'été, lorsque le minimum barométrique est

parvenu ä se former dans 1'intérieur de la Sibérie, on voit

des vents du SO. se montrer avec une grande fréquence. La

preuve que ces vents, auxquels on peut bien donner le nom
de moussons, ne sont pas une exception pour 1'année qui

nous occupe, nous est fournie par le fait que, d'aprés le Dr

Kjellman, les huttes des Tchouktchis sont chaque année tour-

nées suivant les saisons. En hiver, on tourne Fouverture qui

sert de porte vers le sud et, en été, vers le nord.

Il est clair que dans cet état de choses le vent froid du
nord, qui chasse les glaces vers les cötes, doive abaisser la tem-

pérature au printemps et au commencement de 1'été, tandis

qu'en été le vent du SO. contribue ä dégager la mer. Au
commencement de 1'automne, Tétroite presqu'ile tchouktche a

par conséquent une situation insulaire avec une mer ouverte

des deux cötés. La vapeur d^au de 1'air ralentit le rayonne-

ment de la chaleur et fait que la température s'abaisse plus

lentement qu'a 1'intérieur du continent asiatique, ou 1'air est

plus sec.

Cest lä ce qui explique la nature peu hospitaliere de cette

presqu'ile et de la region du continent américain qui se

trouve en face. Lliiver, alors que la mer est gelée, le climat

est Continental — beaucoup plus froid qu'a Kazan et a Bar-

naul, et ä peine plus doux qu'ä Nertschinsk. Mais, au lieu

d'un été chaud qui provoque une riche vegetation dans la

Sibérie intérieure et qui fait qu'une population européenne

peut encore mener une existence passable a Yakoutsk et méme
ä Oustiansk ou Nijni Kolymsk, le climat est ici d'un caractére

maritime accentué a la fin de 1'été et au commencement de

Tautomne: il est froid et humide, et comparable a celui de

Jacobshavn sur la cöte occidentale du Grcenland.

Si nous allons de Pitlekaie ä 1'ouest en longeant les cötes

septentrionales de 1'Amérique (Pl. XII), nous retrouvons un

état de choses analogue ä celui que nous avons observé pour
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Tanden nionde le long des cötes de Focéan Glacial. Le froid

de Tliiver, qui déjä k Point Barrow est sensiblement au-dessous

de celui de Pitlekaie, augraente vers 1'ouest jusq^ä ce qu'il

atteigne sa valeur minima dans les parages de Griffith Island

par 95° long. O. environ et au nord des rives occidentales de
la Baie de Hudson. Dela, la température s'éléve au fur et a

mesure que nous nous approchons de Focéan Atlantique, et

les iles Grimsey au N. et de Westmanö au S. de 1'Islande nous
présentent peut-étre le climat maritime le plus marqué qui
ait été rencontré dans les regions arctiques.

Il y a une différence essentielle, on le sait, entré les con-

tinents américain et sibérien, en ce que la plus basse tempéra-
ture hivernale qui se montre dans cette derniére region aux
latitudes méridionales de Fintérieur du continent, se trouve ä

Farchipel situé au nord du continent et probablement ä un
paralléle plus élevé que ceux auxquels on a pu parvenir. Il

existe encore une différence dans le fait que tandis que la

température de Fété, comme nous Favons vu, est relativement

élevée aux cötes septentrionales de FAsie, elle est extréme-
ment basse a Farchipel dont nous venons de parler; aussi la

navigation y est-elle beaucoup plus difficile que le long des

cötes de la Sibérie.

D'aprés tableaux mensuels, on voit que la marche diurne de

la température est peu accentuée, comme c' est le cas ordinaire

de Fhiver arctique.

L'amplitude non périodique ne peut étre déterminée avec
exactitude, puisque, comme nous Favons dit plus haut, il n'a

pas été lu de thermométres ä maxima ni a minima,
Les plus hautes et les plus basses valeurs qui aient été

observées, de méme que la moyenne diurne la plus haute et

la plus basse, sont distinguées pour chaque mois par Fimpres-
sion en caraetéres italiques. On voit par lä que la plus basse
température observée a été de — 46, i le 25 Janvier ä 11 h.

-du matin.

2. Pression atmosphérique.

L 1

Expedition possédait deux barométres ä mercure A et B.

L^in, A, qui a été lu tout le temps, était cFAdie (sans numéro);
il portait une échelle graduée en mesures anglaises et mé-
triques, et était muni dun thermométre k échelle Fahrenheit.
L !

autre, B, sorti également des ateliers d\<Vdie (N:o 1117) na
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servi quau contröle. Avant le départ, les deux instruments-

ont été comparés par M. Hamberg avec le barometre normal

du Bureau central météorologique de Stockbolm : il a trouvé

alors la correction du premier = — l
rom

,i et celle du second

= + 0,024 «incbes •>. A Farrivée de la Vega, le barometre A fut

renvoyé de nouveau au Bureau central; mais un accident ar*

rivé pendant le transport dérangea completement linstrument.

Par bonheur, des comparaisons avaient été faites pendant

Thiver avec les deux instruments. Si Ton fait les corrections

citées plus haut et la réduetion ä 0° centigrade et en mill.i-

metres, on a

Tableau
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dans les moyennes horaires. Cest peut-étre aussi de lä que

dépendent les variations de valeurs dans le tableau compara-

tif ci-dessus.

A la fin de Novembre, on se le rappélle, les observations

se lirent non plus a bord mais dans Tobservatoire magnétique

éiabli sur la plage. Mais il n'était pas possible de placer le

barométre a mercure dans cette maisonnette de glace: on erai-

gnait que Tinstrument ne se gåtåt par suite de la congélation

du mercure. Aussi fut-il remplacé par un barométre ané-

roide qu'on lut d'heure en beure sans tenir compte de sa

température. l On ne voulait d'ailleurs s^n servir que comme
instrument d^nterpolation, et le barométre de la cbambre fut

lu plusieurs fois (2 ä 12) par jour ä différentes heures, mais

simultanément avec les observations correspondantes de la

maison de glace. Nous avons enregistré dans le tableau et

ä leurs heures respectives ces observations du barométre ä

mercure, apres avoir apporté les corrections nécessaires pour

la température et 1'erreur de Tinstrument. Puis, nous avons

calculé les différences entré ces observations et les correspon-

dantes sur Tanéroide; les observations intermédiaires sur ce

dernier barométre ont été corrigées ä Faide de ces différences.

L/incertitude probable s'éléve rarement a mra
,5 et la marehe

est fort réguliére sauf de tres rares exceptions, comme on

peut le voir aux courbes representant les variations baro-

métriques pendant certaines tempétes, qui sont discutées plus

loin.

Les moyennes des divers mois sont sensiblement différentes.

On a en réalité
Juillet

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin (1—17).

7.J7,s:j 753, 8r* 760,87 752,79 767, »o 759,28 756,72 759,75 756,37 750, s«.

Il ne semble guére possible de se servir de chiffres aussi

variables pour déterminer avec quelque exactitude la marehe
annuelle du barométre.

La marehe diurne du barométre, on le voit par les tableaux,

est passablement irréguliére pour les mois respectifs. Le mois

de Novembre vit paraitre deux faibles minima secondaires ä

1 La température enregistrée dans le journal ä cöté de ces leetures du
barométre est celle de la maison de glace, telle qu'elle était accusée par un
thermométre suspendu au plafond. L'anéroide était placé sur le support du

tube de leeture des instruments naagnétiques: un examen particulier de M.
P al and er ä la fin de 1'hiver montra que la température du voisinage de

Tanéroide s'écartait de plusieurs degres de celle qu'on lisait au thermométre

suspendu au plafond de la maisonnette.
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8 h. du matin et ä 6 h. du soir, ce qui s'explique probable-

ment comme nous 1'avons dit par le ehauffage de la cabine.

Si Ton prend les valeurs moyennes.pour les 4 mois de Dé-

cembre a Mars, on obtient les chiffres suivants.

Minuit 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. 5 a m. (> a.m. 7 a.m.

760,28 760,29 760, 2G X 760,19 760,22 760,23 x 760, is 760,24

8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. Midi 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m.

760,20 760,37 760,a 76()/<r> 760,39 760,27 760,19 760,12

4 p.m. 5 p.m. G p.m. 7 p.m. 8 p.m. 9 p.m. 10 p.m. 11 p.m.

760,10 X 760,09 X 760,00 760, 12 760, 15 760, 17 760,24 760,35.

L'interpolation graphique nous fait trouver

le maximum de la matinée == 760, so ä 10 Ii. 36 m. a.m. ( . m
le minimum de 1'aprés-midi = 760, os å 5 h. 12 m. p.m.)

1
' '

et le maximum du soh^ = 760,34 ä 11 h. 10 m. p.m.

Le minimum du matin n'est pas distinctement accentué; les

valeurs les plus basses 760,19 ä 3 h. a.m. et 7(>0,is a 6 b. a.m.

sont séparées par un maximum secondaire.

3. Humidité de l'air.

L'humidité de 1'air a été déterminée a Taide d'un psyehro-

métre et d'un hygrométre k cheveu. Le tbermometre humide

et rhygrométre étaient placés a cöté du tbermometre see

dans la cage de St

e

venson dont nous avons parlé plus baut.

Mais rhygrométre ä cheveu était continuellement dérangé et

ses indications si peu sures que nous n^ivons pu nous en

servir d'aucune facon. Or, comme par un froid intense il

n'est pas non plus possible de se fier.au psychrométre, nous

avons du exclure toutes les observations de 1'bumidité de l'air

pendant 1'bi'vernage a Pitlekaie. En revanche, le journal des

observations pendant le vo}rage de Maasö a Pitlekaie et de

cette derniére localité a Yokohama nous indique a chaque

heure d'observation la tension de la vapeur d'eau aussi bien

que 1'humidité relä tive.

LTne singuliére cause rendit presque impossible en hiver

la mesure de Fhumidité de 1'air au moyen des instruments

ordinaires. Comme la température ne s'éleva que deux 011

trois fois pendant tout 1'biver air-dessus du point de congéla-

tion de Teau, et encore fort peu, la neige, qui couvrait en

<-ouches épaisses le sol et la glace de la mer, resta particu-



VEGA-EXPEDITIONEKS VETENSKAPLIGA AltBETES. 587

liérement peu compacte. Or, le vent fort soulevait en 1'air

cette neige désagrégée jusqu'ä une hauteur de plusieurs métres

et enveloppait toute la contrée comme d'un épais brouillard

pendant des heures entiéres et méme plusieurs jours de suite.

Ce phénoméne est noté dans les Remarques sous le nom de

«neige mön-vante».

Une autre cause concourut probablement aussi ä ce phé-

noméne. Tous les explorateurs qui ont fait des voyages en

hiver sur 1'océan Glacial en partant de la cöte septentrionale

de l'Asie, ont trouvé que les indigénes avaient raison de dire

que la mer ne géle jamais complétement, méme par les froids

les plus intenses. On rencontre toujours de vastes étendues

ouvertes dans la mer (polynia) qui parfois sont si loin qu'élles

dépassent 1'horizon. Ges «polynia» semblent se montrer plus

prés des cötes ä mesure qu'on approche du détroit de Behring.

Tandis que Hedenström et Anjou ne les trouvérent d'abord

que par 76° lat. N. au N. et au NE. des iles de la Nouvelle-

Sibérie, le baron von Wrangel, qui, ä 1'époque méme ou

Anjou faisait ses voyages d'Oustiansk a la Nouvelle-Sibérie,

entreprenait des excursions analogues sur la glace entré l'em-

bouchure de la Kolyma et 1'ile Kolioutchine, rencontra de ces

polynia dés le 72e paralléle N. devant la Kolyma et a FE. du
cap Jakan, méme tout prés des cötes par 69° lat. N. Du bord
de la Vega, ou put aussi apercevoir plusieurs fois la mer ou-

verte, et le lieutenant Bo ve se rendit un jour a une de ces

étendues d'eau, formée apres une tempéte. C etait le l
cr Jan-

vier 1879: monté sur un bloc de glace de 5 métres, il put voir

la mer sans bornes au N.-NE.

Au-dessus de ces endroits ouverts, la vapeur d'eau s'éléve

dans 1'air et se condense en petites aiguilles de glace qu'em-

porte le vent. Le méme phénoméne s'observe aussi sur les

bords O. de la Baie de Hudson aux environs de York Factory. ]

Les masses de particules de neige et de glace accumulées
de ces deux facons dans les couches inférieures de l'atrao-

sphére, pénétrent partout dans les tentes, les habitations et

les habits: elles s'amassérent aussi dans les cages des thermo-

métres et sur les instruments qui s'y trouvaient, Or, il est

1 .... In the winter, the air is full of an infinite number of icy spi-

cula, that are visible to the naked eye, especially if the ^rind be northerly

or easterly, and the frost severe; and the reason of it is this; — wherever

the water is clear of ice in the winter, there arises a very thick vapour,

commonly called frost-smoke : this vapour freezing is driven by the wind
in the form we see -it. R. Strachan: Contributions etc. Part I., p. 2.
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tacile de comprendre qu'alors il ne peut guére étre question

de mesurer Thumidité de l'air dans ees couches atmosphériques.

Parfois, ces masses de neige mouvante et de particules de

glace formaient de grands nuages blancs, qui se trouvaient ä

une certaine hauteur au-dessus du sol et qu'on appelait Nivei

(Nv) ; inais dordinaire elles se tenaient dans les couches infé-

rieures, et les mats du navire en émergeaient comme d'une mer
de fumée blanche. Dans la plupart des cas, on doit donc

dans un pareil état de choses pouvoir aspirer l'air du haut

du måt en se servant d\in aspirateur et d'un tube métallique

ténu, et en déterminer rhumidité par la méthode chimique.

4. Direction et force du vent.

La direction du vent est toujours enregistrée dans le jour-

nal corrigée suivant sa direction vraie. Le nombre de vents

de chaque aire exprimé dans la proportion pour mille est

indiqué dans le tableau suivant.

Tableau III.

Octobre

Novembre

Moy

Décernbre
Janvier

Février

Moy

Mars
Avril

Mai

Moy

Juin
Juillet (1— 17

Moy

s
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Octobre

Novembre

Moy

Décembre
Janvier

Février

Moy

Mars
Avril.....'

Mai

Moy

Juin

Juillet (1—17).

Moy

NNE
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B. Été.

Pitlekaie

Petropavlowsk

Ikogmut

Illuluk

Sitka

X
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-occasions cependant, le journal remarque que «les nuages se

dirigent dans un sens opposé ä celui du vent ä la surface de

la terre>, et plusieurs membres de 1'Expédition nous ont

assuré que «presque toujours» dans les regions supérieures

de 1'atmosphére le vent venait du SE.
' M. Hoffmeyer a récemment prouvé, on le sait, que la de-

pression analogue dans le N. de 1'océan Atlantique est située

au S. de Tlslande, et qu^l s'y trouve de plus deux autres

mimina secondaires, un dans la baie de Baffin et 1'autre entré

Tlslande et le Spitzberg. Il semble probable qivil y ait aussi

un minimum secondaire dans la region méridionale de la mer
de Benring. A Illuluk, situé presque au milieu de la chaine

que förment les iles Aléoutiennes, les verits sont plus égale-

ment partagés dans les differentes aires. l Nous avons aussi

des observations de Juin 1873 ä Juin 1876 qui ont été faites

ä 1'ile solitaire de Saint-Paul dans la partie SE. de la mer .de

Benring. Malheureusement elles ne sont pas publiées in ex-

tenso pour ce point important, mais les « Reports of the Chief

Signal officer» de Washington nous fournissent pour les années

1874—77 les données suivantes sur les vents dominants dans

chacun des mois qu'embrassent les observations.
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que das observations cTune seule année. Nous nous sommes
cependant livré a ce calcul pour le rapport des vents ä la

température ou la rose thermique des venis, et nous Tavons
calculé: A. pour tous les cas ou le barométre a été au-dessus

de la hauteur moyenne 756mm , B. pour tous ceux ou le baro-

métre a été au-dessous de 75Gmm et C. pour toutes les observa-

tions. Le tableau suivant montre que les vents les plus froids

ont été en general ceux de 1'ouest.

Tableau VI.

A. Rose thermique des vents au-dessus de la hauteur moyenne
du barométre (756 mm.).

Octoljre .

Novembre
Décembre.

Janvier ....

Février ....

Mars

Avril

Mai
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B. Rose thermique des vents au-dessous de la hauteur
moyenne du barométre (756 rara.)

Octobre ...

Noveinbre

Décembre
Janvier ...
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Octobre ...

Novembre
Décernbre

Janvier....

Février ....

Mars
Avril

Mai
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Moy
Max
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Quant ä la quantité des nuages, nous trouvons une varia-

tion annuelle assez réguliére avec un minimum en Mars et un

maximum en Octobre. En effet, nous avons:

Juillet

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin (1—17;

8.,6 8,4 7,0 6,0 5,6 5,1 6,4 8,5 7, o 7,5.

En revanche, il nous est impossible en general de remar-

quer une variation dinrne bien accentuée.

6. Eau tombée.

On ne s'est pas livré ä des observations de l'eau tombée,

qui consistait presque exclusivement en neige; elles n'étaient

cTailleurs guére possibles, vu 1'état de 1'atuiosphére presque

continuellement troublé par cette neige mouvante dont il a

été question plus haut. Il est vrai qu'on mesurait parfois la

hauteur de la neige accumulée dans le tonneau servant ä

la vigie au haut d'un mät de la Vega, mais cette mesure est

trop peu exacte pour se préter méme ä une appréeiation ap-

proximative de la quantité tombée. Voici le nombre de jours

ou il y a eu de la neige.

Nombre de Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin (1—17)

jours de neige 18 14 17 14 11 13 13 21 9 2

La pluie n'est tombée qu'une fois en Octobre, notamment

le 8 et ensuite pas avant le 26 Juin. Cependant le 12 Juin

on observa des fragments d'arc-en-ciel. Puis, il plut le 28

Juin et les 8, 11, 15 et 16 Juillet, par conséquent 7 jours de

pluie en tout po ar tout le temps. Il y eut 2 fois du grésil

au mois de Mai.

Pour ce qui est des autres observations réunies dans la

colonne des «Remarques» de chaque mois, nous noterons seule-

ment que pour les nombreuses observations d'aurore boréale

nous n'indiquons ici que les jours au matin ou au soir des-

quels ce phénoméne a été observé. M. Nordenskiöld s'est

réservé de rendre compte de ces faits dans un mémoire special.

On l'a vu dans les pages qui précédent, la direction du

vent a été en general tres constante du N. au S. pendant



VEGA -EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 597

1'hiver. Les tourbillons atmosphériques ont été alors fort

rares. Six fois seulement pendant toute la durée du voyage
le barométre a baisse au-dessous de 740mm . Comnie il serait

intéressant de connaitre la direction des trajectoires des

centres dans ces regions, nous avons dressé (Pl. 13 et 14) pour
ces six cas des diagrammes pour les variations du barométre

et du thermométre, et indiqué la direction et la force du vent

ä chaque heure. l

Ces diagrammes nous montrent tout d'abord une confor-

mité avec ceux que Ton dresse pour les tempétes dans nos

regions, 2 en ce que le barométre et le thermométre marchent en

sens opposé. Cela arrive toujours en Suéde, comme le prouve
le mémoire cité, dés que le centre de tempéte passé sur nos
contrées en hiver, alors que la marche diurne de la tem-

pérature est fort peu notable. A Pitlekaie, ce phénoméne
s'accuse d'une maniére bien nette comme on pouvait s'y at-

tendre, puisque comme nous 1'avons vu la marche diurne de

la température y est ä peine sensible pendant 1'hiver.

Par contre, la variation du vent pendant le passage de

la bourrasque y est tout autre qu'au détroit de Behring. Dans
le N. de 1'Europe les centres se dirigent en general de 1'0. ä

l'E. ; aussi le vent se tourne-t-il ordinairement du SO. au NO.
lorsque le centre a passé au N. de la localité, et du SE. au
NE. quand il va au S. Les choses se comportent d'une ma-
niére toute différente dans la region qui nous occupe. Nous
avons noté au-dessous de chacun des diagrammes la direction

probable du gradient pour différentes heures avant et apres

le minimum barométrique: elle a été tirée de la direction du
vent suivant la loi Buys-Ballot. Puis nous avons tracé sur
la figure ci-contre les trajectoires probables des centres de

ces six tempétes. Elles viennent toutes du SSO. ou SSE., pas-

sent en general un peu ä Test de la station, probablement
par le détroit de Behring et disparaissent vers le NE. ou le

NO. On s'explique aisément cette direction des centres de
tempétes, si 1'on se rappelle que le détroit de Behring est

situé pour ainsi dire dans une vallée barométrique qui s'étend

du N. au S. entré les hautes pressions atmosphériques de la

Sibérie d'un cöté et de 1'Amérique de 1'autre. Les centres pa-

1 II est naturellement impossible de dresser des cartes synoptiques pour
ces orages, puisque la station la plus voisine, Nikolaievsk sur 1'Amour est

située ä peu prés a la méme distance de Pitlekaie que Lisbonne de Haparanda.
8 Voir par exemple Hildebrandsson: Études sur quelques tempétes.

Gothembourg 1872.
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raissent donc en general se mouvoir le long de cette vallée.

Il est probable aussi que leur course est déterminée en quel-

que mesure par la position des étendues d'eau ouverte (pohj-

nia) dont nons avons parlé dans 1'océan Glacial. En hiver,

on le sait les centres passent de préférence sur des surfaces
aux eaux libres.

Ces diagrammes différent encore en un point de ceux des
tempétes en Europé. Les courbes barométriques montrent en
effet une singuliere absence de s)miétrie. Le barométre baisse

rapidement, mais remonte en general tres lentement, et la

force du vent diminue apres le passage du minimum. Cela
prouve ou que la vitesse du centre décroit, ou plutöt peut-
étre, que la raréfaction de 1'air s'accomplit, ou bien encore
que ces deux faits ont lieu simultanément.

Trajectoires approximatives des bourrasqucs.



I.

OBSERVATIONS A PITLEKAIE

PKES BE SERZE KAMEN,

LONG. E. 186° 36' 58", LAT. N. 67° 4' 49"

DU 1ER OCTOBRE 1878 AU 17 JUILLET 1879

§J^- LES SIGMFKATIOXS IXTERNATKttALES SOM EJIPLOYÉES PARTOIT
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entigrades.

1878.
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Remarques.

Octobre 1878.

Pluie '(•):

Le 8: 8h. ä.m.

—

midi bruine.

Neige (*):

Le 1 : Oh. a.m., midi—8h. p m.

» 6: 8h. a.m. un pen.

i 7: 8h. p.m.

8: Oh.— 4h. a.m.

9: 4h. p.m.

» 10: Oh.—4h p.m.

> 11: 4h.— 8h. p.m.

» 14: 4h.—8h. a.m.

» 15: 8h. a.m., 4h.—8h. p.m. par in-

tervalles.

* 19: midi— 8h. p.m. faible.

» 20: Oh.— 4h. am.
> 21: 4h. p.m.

Le 26: Toute la journée, au matin forte.

au soir plus faible.

» 27: Oh. a.m.— midi faible.

» 28: 4h— 8h. a m., 4h. p.m.

» 29: Oh—4h. a.m.

» 30: 4h.— 8h. p.m.

» 31: Oh.— 4h. a.m. faible. 8h.—I2h.

p.m. forte.

18 jours.

Neige mouvante:

Le 20: 8h. a.m.- midi.

» 25: midi.

Aurore boréale :

Le 19, 21, 24 au matin.

v 22, 23 au soir.

Novembre 1878.

Neige (»):

Le 1: Toute la journée.

» 2: Oh. a.m.—midi avee peu d'in-

tervalles.

5: Oh. a.m.—2h. p.m.

8: lOh. p.m. un peu, humide.

9: 6h.—8h. et 10b. p.m.

10: Oh. a.m.— 8h. p.m.

11: lh. p.m. quelques grains.

13: 9h. a.m.—9h. p.m. quelques

grains avec des intervalles.

18: 7h. a.m. un peu.

23: 9h.— 10b. p.m. un peu.

24: 2h.— ;3h. am., llh. a.m.—midi,
7h.— lOh. p.m.

Le 25

» 28

29

Le 2:

3:

4:

6:

7:

8:

9:

15.

17:

Sh.— 8b. p.m.

5h. et 7h. a.m. un peu.

3h.- 6h. p.m.

14 jours.

Neige rnouvante:

8h., llh. a.m., lh. p.m. -minuit.

Toute la journée.

0h.—8h. a.m.-, lh.—2h. p.m.

Depuis 7h. a.m. toute la journée.

Oh. a.m.— 2h. p.m.

7h. p.m. un peu, 9h.—12h. p.m.

0h.--6h. a.m.

4h. p.m.

2h. p.m. un peu.
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Le 18: 9h. a.m.

» 20: lOh. p.m.—nrinuit.

» 21: 0h.—2h. a.m.

» 24: llh., 12h. p.m.

» 25: Oh.—3h. a.m. humide.

» 27: 7h. 40m. p.m., llh. p.m.— minuit.

i 28: lh.- 3h. p.m.. 5b. et 8h. p.m.

» 29: lOh. a.m.

» 30: 6h. et llh. p.m.—minuit.

Le 16:

Brouillard (=):

$h.— 4h. a.m.

Aurore boréale:

Le 19, 20, 22, 23, 24, 30 au matin.

» 22, 29 au soir.

Bolidea et étoiles filantes:

Le 26: lOh. p.m. un bolide apparat au

S a une hauteur de 30° et de-

scendut vers 1'horizon. Il restait

quelques temps un trait de lu-

miére dont 1'intensité était si

grande qu'on pouvait lire sur le

pont du vaisseau. lOh. 40m. p.m.

une belle étoile nlante marchant
du NW—SE.

Le 27: lh. 45m. a.m. un nouveau bolide

aussi brillant que le premier

marche de 1'WNW-1'ENE å

une hauteur de 30°- 40° au des-

sus de Thorizou.

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega".

Le 1: 0,20 métres.

Décembre 1878.

Neige (*):

Le 1: 3h.—8h. a.m., llh. p.m.

» 2: 9h. a.m.—7h. p.m.

» 3: 3h. a.m.

» 6: 6h.-8h. a.m.

7: lh.—2h. p.m., 4h. - 8h. p.m.

» 10: 7h. p.m.

» 14: midi, 3h. p m.—minuit.

15: 0h.-8h. a.m.

» 18: 9h. -llh. a.m

p.m. minuit.

» 19: 0h.— 3h. a.m., 3h.-

» 20: 10b. p.m. un pen.

» 26: llh. p.m. - minuit

» 27: Oh.—lh, 3h.-7h.

p.m. — minuit.

» 28: 0b. am.-10h. p.m.

» 29: 7h. a.m.—8h. p.m.

» 30: oh.—5h. p.m.

» 31 : lh. 45m.—2h. a m, 4h.— 8h. a.m,

ä 5h. humide.

17 jours.

Neige mouvante.
Le 1: Oh.—lh. a.m, 9h. a.m.—9h. p.m.
» 3: 9h. a.m.—8h. p.m.

» 4: lh.—4h. a.m. faible. 6h. p.m.

minuit.

2h.-8h. et 9h.

•7h. p.m.

a m. et 7h.

Le 5: Oh.—5h. a.m.

» 9: 2h—6h. am. Gli., 8h. et lOh.

p.m.—minuit.

» 10: Oh.—4h. a.m, 9h. p.m.—minuit.

11: 0h.—3h. a.m.

» 14: lh.—2h. p.m, 8h. p m.

» 15: 10h—llh. a.m.

» 19: 4h.— 7h. a.m.. 8h. p.m.—minuit.
20: Oh.—4h. a.m, 5h.— 8h. a.m. a

1'horizon, 9h. a.m.—9h. p.m, llh.

p.m.—minuit.

» 21: 0h.—5h. a.m.

» 23: Depuis 3h. a.m. toute la journée.

» 24: 0h.—2h. a.m, 9h. a.m — lh. p.m.

faible, 3h.—5h. p.m.

» 25: 9h. a.m.— 2h. p.m.

» 26: lOh. a.m.— 10b. p.m.

» 27: 2h. a.m.

» 28: llh. p.m.—minuit.

» 29: 0h.—4h, 6h, a.m.

» 31: lOh. a.m.—Gli. p.m, 9h.—lOh.
p.m.

Brouillard (=):

Le 7: 9h. p.m.—minuit a 1'horizon.

» 8: 0h.— 8h. a.m. ä 1'horizon.

» 11: llh. p.m. å 1'horizon.

» 22: 9b. p.m. bas sur le sol.
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Aurore boréale :

Le 7, 22, 24, 26, 30 au matin.

. 17, 25, 29, 31 au soir.

Halo lunaire:

Le 6: 5h.—8h. p.m.

» 7: 6h. a.m. devant 1'aurore boréale.

o 8: 9h. p.m.—minuit.

» 9: 0h.—4h. a.m., 9h. p.m. faible.

» 10: 0h.— lh. a.m. faible.

. 18: 4h—7h. a.m. de 22°.

Couronne lunaire:

Le 9: 9b.— 10b. a.m. double, fortement

coloré avec unecolonneverticale.

i 12: 9h. a.m.

Remarques divers:

Le 6: 5h. p.m. les nuages vout du SSE.

» 24 : Les observations sont interrom-

pues de 6 b.—lOh. p.m.

» 25: .4 llh. p.m. on entend distincte-

ment un son sifjtanf pendant une

aurore boréale fortement flam-

boyante qui sétend en éventail

du zénith vers Vhorizon entré

VESE et le NWqN. (L. Palan-
der.).

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega".

Le 1 : 0,56 métres.

» 15: 0,80

Janvier 1879.

Neige (*):

Le 2: 9h. p.m.—minuit.

t 3: Oh.—8h. a.m.

» 4: 4h.— 8b. a.m., Oh.— Ib., 3b.—5b.,

8b. et 10b. p.m.

9 Cb.— 10b. p.m.

» 11: 9b. p.m.

» 12: 9b. a.m.—3h. p.m.

» 14: 9b. p.m.— minuit.

• 15: Oh.—8b. a.m.

IS: Hb. a.m.

—

niidi, 2h. p.m.

20: 5h.—8h. a.m., depuis llh. a.m.

toute la journée.

> 21: 0h.— 0b. a.m., 5h. p.m.

. 22: 10b. a.m.

> 23: 0b.—8b. a.m., llh. p.m.—minuit.

26: 3h.— 8h. p.m.

14 jours.

Neige mouvante:

Le 1: 0h.—2li. a.m.

2: 9h. a.m.—8h. a.m.

3: Depuis 9h. a.m. toute la journée.

4: 0h.—3h. a.m.

11: 9h.—minuit.

> 12: 0h.— 8b. a.m., 4b. p.m.—minuit.

» 13: 0h.—3h. a.m., 9b.— 10b. p.m. bas

sur le sol.

14: Oh. a.m—8h. p.m.

15: Depuis 9h. a.m. toute la journée.

> 20: 9h.— 10b. a.m.

Le 21: 7h —8h., lOh. a.m.—midi, 6h.

p.m.

» 26: 4b. a.m.—2b. p.m.

27: 7b., 10b. a.m.

» 30: 2b.—4b. a.m., llh. a.m.— 7h. p.m.

Brouillard (^):

Le 6: 3h.—lOh. p.m. par intervalles,

bas.

» 8: 0b. a.m. Tair brumeux. 2b.—8b.

a.m.

» 19: 9b. a.m.

» 23: 9b.— 10b. p.m.

» 24: 3b.— 7b. a.m. et 6h. p.m. åTho-

rizon.

> 27: 5h.—6h. a.m.

» 31: 9b. p.m. faible a 1'borizon.

. Aurore boréale :

Le 1, 2, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29

au matin.

Le 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30 au soir.

Bolides et Etoiles filantes:

Le 18: 5h. a.m. au SSE prés de Thori-.

zon.

Mirage :

Le 25: llh. a.m.—midi.

» 28: 2b. p.m. ä l'ENE.
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Halo lunaire:

Le 4: 7h. p.m.

6: Oh.—5h. a.m., 4h.—Tli. p.m.

» 8: Gh.—7h. p.m., 9h. p.m. les deux.

» 9: lh. a.m. deux, 2h.~3h. de 22°,

6h. -8h. a.m. faible.

10: 7h. p.m. de 22°.

28: 9h—llh. p.m.

» 30: 9h. p.m.

-» 31: 4h. p.m.—minuit, de 22°.

Couronne lunaire

:

Le 8: 3h.- 5h. a.m.

Anticrépuscule :

Le 16: Au soir.

Remarques divers:

Le 1 : La mer ouverte au N—ENE.
» 8: "b. p.m.: Les nuages vont du

ssw,
» 10: Les nuages vont ä lh. a.m. du

SSW, ä oh. a.m. du SSE et ä

7h.— 8h. a.m. avec grande vitesse

du SSE.

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega":

Le 1 : 0,9-2 métres.

Février 1879.

Neige (•):

Le 2: 2h. p.m, faible.

» 6: llh. p.m.—le 7: 2h. a.m faible.

7: 3h.—8h. p.m.

8: oh. p.m.—minuit.

10: lh,—2h. a.m.

11: 6h.—9h. a.m., 7h. p.m.—minuit.

12: Toute la journée.

13: Oh. a.m.—4h. p.m.

> 17: 8h. et 10b. p.m.—le 18: 2h. a.m.

. 18: 5h.—8h. p.m.

20: 9h. a.m.—midi et 3h—Gh. p.m.

un pen.

11 jours.

Neige mouvante :

Le 2: 4h. p.m.—minuit.

3: Toute la journée.

4: Oh. a.m.—midi.

7: Gh. a.m.—2h. p.m. et 5h. p.m.—
le 8: 2h. a.m.

s 8: lh.—2h. p.m.

9: 4h. a.m.— 8h. p.m.

> 11: llh. a.m.— 4h. p.m.

i 13: Depuis 9h. a.m. toute la journée.

i 14: Toute la journée.

15: Oh.—3h. a.m.

» 18: 9h. p.m.

> 19: Oh. a.m.—3h. p.m.

- 22: Depuis 9h. a.m. toute la journée.

23; Toute la journée.

Le 24: 0b.— lh. a.m., 9h. a.m.—9h. p.m.

» 25: 0b.— lh. a.m., 4h. a.m.—3h. p.m.

» 26: 9h. a.m.— Gh. p.m.

» 27: 9h. a.m.— Ib. p.m.

Brouillard (=):

Le 1: lh. — 4h. a.m. tres faible.

» 2: lOh. a.m. bas sur la glace.

» 14: 3h. p.m. å Thorizon.

» 17: 9h. a.m. dense.

» 18: 3h.—5h. a.m.

» 23: 5b. a.m. ä 1'horizon.

» 28: 9h. a.m.—midi ä 1'horizon; lh.

—2h. p.m. å NW-N.

Aurore boréale :

Le 10, 15, 16, 21, 22. 24, 26, 27, 28. au

matin.

Le 10, 14. 15, 18, 22, 25, 26, 27, 28. au

soir.

Mirag-e

:

Le 2: 10 b. a.m. au NW-
» 18: 7b. a.m.

-E.

Bolides:

Le 1 : oh. 15m. a.m. : Le voiite céleste

est tout-ä-coup élairé. On voit

une foule de bolides, ressemblant

å des étoiles et formant un ruban

de 10^ de longeur sur * 4
° de
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largeur, s'étendre du >S au N
entré Castor et Pollux. Ils vont

vers le N, et ont disparu apres

3—4 minutes (seeondes?).

Halo solaire:

Le 10: lOh. a.m.—raidi: Deux parhé-

lies; 3h. p.m.: Trois parhélies.

» 18: llh. a.m—midi: Deux halos de
22° et 46°; 2h. p.m.: Halo de

22'; 4h. p.m.: Des parhélies.

> 24: 9h. a.m.—4h. p.m.: Halo de 22°,

au commencement avec are tan-

gent supérieur et les deux par-

hélies a droite et å gauche.

i 26: 8h.—9h. a.m.: Halo de 22° avec

are tangent supérieur et les

deux parhélies; 3h. p.m.: Halo
de 22°.

10h.— llh. a.m.: Halo faible;

2h. p.m.: Faible halo avec trois

parhélies.

27:

Couronne lunaire

:

Le 2: Oh. a.m.

Anticrépuscule

:

Le 6: Au matin.

Remarques sur les nuages:

Le 2: 2h. a.m.: Quelques Nb situés

au NW; 10b. a.m.: Des amas
de nuages s'avancent du SSE
eontre le vent ä la surface ter-

restre.

> 4: 9h. p.m.—le 5: 2h. a.m.: Un
voile mince couvre tout le ciel.

» 10: 8h. a.m.: Quelques Cr-Str au S ;

midi: Un voile mince couvre le

ciel.

» 18: 3h.—4h. p.m.: Faible voile de

Cr-Str.

21: Midi— lh. p.m.: Amas de nuages

ä 1'ENE.

Remarques divers

:

Le 5: 7h.—8h. 30m. a.m.: On voit la

lune double. Les deux disques étaient

en grande parti e superposée, comme
dans la figure ei-jointe. Trois, bän-

des étroites de nuages étaient situées

devant. Les périféries des deux dis-

ques se distinguérent

partout.
"

Le 5: Au midi on a me-
suré 1'épaisseur de la

neige dans le tonnau

placé au grand mat a

de 23 métre on dessus

On trouva l'épaisseur

moyenne = 0,24 métres. En admet-

tant que la neige mouvante n'a pas

atteigni cette hauteur, cela serait la

neige tombée depuis le 28 Septembre

1878. (Malheureusement on n'a pas

fondé et mésuré cette neige.)

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega".

Le 1: 10b. a.m.: 1,08 métres.

» 15: 10b. am.: 1,20

une hauteur

de la glace.

Mars 1879.

Neige (*):

Le 4: 9h. a.m.— lh. p.m.

» 5: 9h. a.m.

> 9: 10h.—llh. a.m., lh.—3h. et 9h.

—lOh. p.m.

16: 7h. a.m. un peu.

> 18: 5h., 7h. a.m.—2h. p.m. et oh.

—

6h. p.m. faible,

19: 4h.—8h. a.m., au commencement
faible, 0h.—2h. et 9h. p.m.

Le 21: llh. p.m.—minuit.

» 22: 0h.—2h. a.m., 3h. p.m.—minuit.

» 23: 2h. p.m.—minuit.

24:

25

26

31

Oh.— Gli., 8h. a.m.—midi, 9h. p.m.

—minuit.

0h.—2h. a.m.

Uh. a m.

9h. a m.—3h. p.m., -5li.—6h. et

8h. p.m.—minuit.

13 jours.
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Le 4;

Neige mouvante:
6h.—8h. a.m. et 3h.—8h. p.m.

5: lOh. a.m.

—

lh. p.m.

7: 3h. a.m.

» 9: 3h.—8h. a.m., 3h—4h. et 8h.

p.m., llh. p.m —minuit.

> 10: Oh.—lOh. a.m., midi.

i 21 : 9h. a.m.—2h. p.m., 9h—lOh. p.m.

» 22: 3h.— 7h. a.m.

» 24: lh.—8h. p.m.

» 25: 3h. a.m.—9h. p.m.

26: 9h. a.m.—5h. p.m.

- 27: 9h.—llh. a.m.

» 31: 7h. a.m., 3h—4h. et 8h. p.m.

Brouillard (=):

Le 3: 7h. a.m. a 1'horizon.

> 8: 9h—lOh. p.m. bas.

» 15: 9h. p.m.—le 16: 2h. a.m. ä 1'ho-

rizon.

» 18: 3h. p.m.: Brouillard épais.

» 20: lh. a.m. ä 1'horizon.

» 23: 4h.— llh. p.m.

» 28: 6h.—8h. a.m. et 9h. p.m. å 1'ho-

rizon.

» 30: 8h.— llh. a.m. fort.

Gelée blanche (<—):

Le 28: Au matin.

Aurore boréale:

Le 1, 3, 5 CO, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16,

18, 19, 21, 27, 28, 29, 30 au matin.

Le 3, 4, 5, 7, 14, 16. 20, 27, 28, 29 au

soir.

Mirage

:

Le 1: 9h.— lOh. a.m. et lh.—2h. p.m.

2: 5h. p.m.

» 8: 8h. a.m.

" 13: 3h.—4h. ]).m.

» 29: 9h.— lOh. a.m.

Halo solaire:

Le 3: 8h.—9h. a.m.: Halo avec trois

parhélies.

» 15: lh. p:m.: Les deux halos de
22° et de 46".

» 28: 9h. a.m.—midi: Halo.

30: 4h —6h. p.m.: Halo.

Le 3: Oh. 25m.—Oh.
grand »

.

» 4: 3h. a.m. »grand

Halo lunaire

:

35m. a.m. tres

Remarques divers:

Le 9: Au soir, la mer ouverte au NNE.
» 12: 7h. a.m.: Le vent passé pen-

dant 4 minutes de l'WNW par
N et E au SSW.

» 31 : 6h. a.m. : La neige dans le ton-

nau au grand måt est d'une

épaisseur de 0,05 metre.

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega":

Le 1: 1,24 metres.

15: 1,24

Avril 1879.

Neige (*):

Le 1: oh.—sh. a.m.

2: 4h. a.m., 8h. p.m. faible.

3: 8h. a m.

6: 8h. a.m.—4h. p.m.

» 7: 0h.—8h. a.m.

i 9: 4h. a.m.

> 11: 4h. p.m.

j 21: Oh.—2h. p.m.

> 22: 4h.—8h. a.m.

» 23: midi—minuit.

* 24: Toute la journée.

Le 26: 4h. p.m.—minuit.

30: 8h. a.m.—8h. p.m.

13 jours.

Neige mouvante:
Le 1: midi—4h. p.m.

3: 4h.—8h. p.m.

6: 8h. a.m.—4h. p.m.

7: Oh. a.m.—4h. p.m.

> 8: Oh. a.m.—4h. p.m.

» 9: 8h. a.m.—4h. p.m.

» 10: 4h. a.m.—8h. p.m.
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Le 11: 8h. p.m.—minuit.

» 12: Oh. a.m.—8h. p.m.

21: 8Ii. p.m.—minuit.

» 23: 8h. a.m.

25: 4h. a.m., midi—minuit.

» 26: Oh.—4h. a.m.

. 29: Oh.—4h. p.m.

Brouillard (^):

Le 1: 81). p.m. faihle.

» 4: Oh.— 4li. p.m. faible.

i 19: 4h. a.m.

Gelée blanche (—):

Le 13: 4h. a.m.

» 19: 4li. a.m.

Aurore boréale :

Le 21 au matin.

Le 10. 13 au soir.

Mirage :

Le 19: 81 1, a.m.

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega".

Le 1 : 1,28 métres.

Mai 1879.

Le 1

» 5:

9:

10:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19

22

24:

25

26

27

28

29

31

Neige (*):

8h. a.m.—8h. p.m.

4h.—8h. a.m. et 8h. p.m.—mi-

nuit, faihle.

4h. p.m.. humide.

4h. a.m., 4h. p.m.—minuit.

Oh.—8h. a.m.

8h. p.m.

lh. a.m.

8h. a.m., 4h.—8h. p.m.

81 1, p.m.—minuit.

Oh.—8h. a.m., 4h. p.m.—minuit.

Oh. a.m.—midi, 8h. p.m.

8h. p.m.—minuit.

oh. a.m.—midi, 8h. p.m.

8h. a.m. un peu.

Oh.—8h. a.m. et 8h. p.m.—mi-

nuit faihle.

Oh. a.m.— 8h. p.m. faihle.

4h. a. ni., midi et 8h. p.m. faihle.

4h. a.m. faihle.

8h. a.m.

midi— 8h. p.m.

Oh.—4h. a.m. humide.

21 jours.

Grésil ( a )

:

Le 8: 8h. 30m. a.m.—Oh. :50m. p.m. en

forme de secteurs sphériques.

» 14: Au midi. (»Gréle»?)

2 jours.

Neige mouvante:

Le 2: Oh. a.m., 8h. a.m.—4h. p.m.

Le 7: Depuis 8h. a.m. toute la journée.

» 13: 8h. p.m.—minuit.

t 14: Oh.—4h. a.m.

» 19: 4h. p.m.

» 28: midi

—

4h. p.m.

Brouillard (r=E):

Le 12: Oh. a.m. fort.

» 22: 4h. a.m. faihle.

» 28: midi

—

4h. p.m,

» 29: 4h.— 8h. p.m.

Gelée blanche (•—)

:

Le 12: 8h. a.m. forte.

» 22: 4h. a.m.

Remarques sur les nuages

:

Le 26: 8h. p.m.: Un voile mince cotivre

le ciel.

» 30: 8h. p.m.: Quelques éclarcies ä

rhorizon.

» 31: 8h. a.m.: Voile mince de nuages

supérieurs.

Remarques divers:

Le 20: Les thermométres. employés

pendant 1'hiver et dont le mer-

cure avait été gelé, furent com-

parés avcc un autre instrument,

qui n'avait pas été exposé au

froid. On n'apercut aueune

différencse.

» 29: Epaissi'ur de la neige (moy. de

plusieures mesures):
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Sur la glace 0,83 métres.

Sur le sol 0,6 9 »

Le 31 : Epaisseur de la neige

:

Sur la glace 0,80 métres.

Sur le sol 0,68 »

Epaisseur de la glace auprés
de la '-Vega":

Le 1: 1,54 métres.

» 15: 1,68 »

» 31: 1,54

Juin 1879.

Pluie (•):

Le 26: Par intervalles toute la journée.

> 28: Au midi.

Neige (*):

Le 1 : Oh. a.m.—midi, 8h. p.m.—minuit.

» 2: 0h. a.m.—-midi.

> i: 8h. a.m.—8h. p.m.

» 5: 4h. a.m.

* 7: Oh. a.m.—midi, 8h. p.m.

» 10: 8h. a.m. humide.
» 27: 0h.—4h. a.m.

> 29: 0h.—8h. a.m., 4h. p.m.

» 30: Toute la journée.

9 jours.

Neige mouvante:
Le 5: Oh. a.m. un peu.

» 9: 4h. p:m.—minuit.

Brouillard (=):

Le 1 : 4h. p.m.

» 4: 8h. a.m.—8h. p.m.

> 8: Depuis 4h. a.m. toute la journée.

» 9: Toute la journée.

> 10: 0h.—4h. a.m., 8h.-p.rn.

» 11: 9h.— llh. a.m. forte, formant un
verglas assez epais sur les cor-

dages du vaisseau.

» 12: Oh.—4h. a.m., 8h. p.m.

> 16: Tout le soir.

Le 17: 8h. a.m.—4h. p.m.

» 28: 8h. p.m.

» 30: 4h. p.m.—minuit.

Gelée blanche (—"):

Le 12 au matin.

Arc-en-ciel:

Le 12: 4h. a.m. et 8h. p.m. des frag-

ments.

Le
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Neige (*):

Le 1: Oh. a.m.

> 16: 4h. p.m.

2 jours.

Brouillard (=):

Le 1: Oh.—8h. a.m., 8h.—12h. p.m.

> 6: 4h. p.m.—minuit fort.

Le 8: 4h. p.m.—minuit assez fort.

» 10: 4h.—8h. a.m., 4h. p.m.—minuit

fort.

» 11 : Tout le matin.

Epaisseur de la glace auprés
de la "Vega":

Le 1: 1,04 métres.

» 15: 0,68 >

~»~



II.

OBSERVATIONS

PENDANT LE VOYAGE DU PORT

DE MAASÖ PRÉS DU CAP NORD A PITLEKAIE

ET

DE LA A YOKOHAMA.
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EYERTEBRATFAUNAN

SIBIRIENS ISHAF.

FORELOPANDE MEDDELANDEN

ANTON STUXBERG.

(härtill en tafla.)

«-





Det har varit min afsigt att någon gång framdeles, efter

återkomsten till fäderneslandet, egna det Sibiriska Ishafvets

evertebratfauna en grundligare undersökning, men då min
närmaste framtid antagligen kommer att upptagas af andra
sysselsättningar, anser jag mig imellertid redan nu böra fram-

lägga mina studier i den vägen. Jag gör detta först och främst

derför, att Vega-expeditionens arbeten, under hennes väg ut-

efter Asiens norra kust, berört ett till allra största delen hit-

tills oundersökt område och således med skäl kunna göra an-

språk på den vetenskapliga verldens synnerliga uppmärksam-
het. Jag gör det vidare på särskild uppmaning af professor

Nordenskiöld, för hvilken det naturligen måste vara af

mycken vigt, att resultaten af expeditionens arbeten blifva be-

kanta så skyndsamt som möjligt.

En sak vill jag dock särskildt hafva anmärkt, då jag nu
offentliggör dessa förelöpande studier, den nämligen, att de

blifvit nedskrifna helt och hållet om bord på Vega, under ex-

peditionens öfvervintring i närheten af Berings sund, och att

sedan dess endast några obetydliga tillägg gjorts, som blifvit

nödvändiga på grund af de efteråt anstälda undersökningarna
mellan öfvervintringsplatsen och Berings sund. Det är här-

af tydligt, att många frågor har jag endast knapphändigt kun-
nat behandla, och andra har jag varit tvungen att lemna all-

deles å sido, emedan jag icke haft tillgång till hela den special-

literatur, som är oundgängligen nödvändig för dylika studier.

Men jag tror visserligen, att om någon vill taga upp studierna
der jag nu lemnat dem, så skall han finna en god del af det

mödosamma förarbetet undangjordt.

Jag bör också nämna en annan sak, den gäller min geo-

grafiska terminologi. Med Sibiriens Ishaf förstår jag hela haf-

vet från Novaja Semlja i vester till Berings sund i öster, så-

ledes äfven Kariska hafvet. Men jag räknar icke dit, af djur-

geografiska skäl, som utrymmet icke medger att anföra här,

det så kallade Berings haf, hvilket har till sina naturliga
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gränser Alaska, Aleutiska ögruppen, Kamtschatka och Tschuk-
tschernas land.

Efter dessa inledande anmärkningar gör jag början med

§ 1. Draggredskap. Trawlens beskaffenhet och för-

träfflighet.

Undersökningarna öfver det lägre djurlifvet i hafvet togo

sin början före framkomsten till Jugor schar och fortsattes

under hela färden till Berings sund, så snart lämpliga till-

fällen dertill erbjödo sig. De bedrefvos med tillhjelp af yt-

håfvar, sänkhåfvar, svablar, bottenskrapor med säckar af segel-

duk eller finmaskiga nät och af olika modeller, sådana som
hittills varit de brukliga vid alla föregående svenska expedi-

tioner till arktiska trakter, samt dessutom med trawlnät, hvars

jernmedar blifvit konstruerade särdeles ändamålsenligt.

Vår trawl liknade i det stora hela engelsmännens redskap

af samma slag, * den var, med andra ord, ungefär sådan som
den, hvilken användes under Challengers expedition i Atlan-

ten och Stilla hafvet 1872—76, men med den vigtiga, om än
skenbart obetydliga förändring, att medarne på vår trawl voro

dubbla, d. v. s. att den hade medar på både öfre och undre
sidan. Genom en dylik anordning, som i alla händelser är

att föredraga framför den engelska konstruktionen, vinnes den

högst vigtiga fördelen, att trawlen, såvida den når bottnen

och icke af starka strömmar lyftes upp derifrån, i alla hän-

delser måste komma att glida utmed denna och samla in så-

väl djur som bottensats från dess yta. Wy ville Thomson
talar i sin redogörelse för Challenger-expeditionens arbeten rätt

ofta om, huru trawlen under sin väg till bottnen kantrat om,

att den vändt sig upp och ned, och att den således, efter flere

timmars tid, blifvit upptagen utan att medföra det ringaste

byte. En sådan utgång af ett, i synnerhet då det gäller stora

djup, mycket tidsröfvande arbete behöfver man ingalunda be-

fara, då man använder en trawl med dubbla medar. Också

hände det oss aldrig under våra arbeten, att trawlen kom upp
utan att hafva skrapat med framgång längs bottnen, men der-

emot inträffade det ett par gånger, att säcken, som utgjordes

af ett temligen fmmaskigt nät, var sönderrifven, en naturlig

1 En afbildning jämte beskrifning af engelsmännens trawl kan ses i

Wyville Thomson's >The Voyage of the 'Challenger
1

. The Atlantic», Vol.

I, sid. 56—57 (London 1877).
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och oundviklig följd, så snart der finnas hvassa stenar, trä-

pinnar ock dylik bråte i mängd der trawlen går fram.

Vid iordningställandet af vårt trawlredskap hade vi dess-

utom företagit en annan, ehuru mindre vigtig förändring, som
jag kanske bör påpeka med några ord, derför att den bespa-

rade oss mycken tid vid trawlens rengöring och således var

en förändring till det bättre. I stället för engelsmännens
ryssjelika trawl, der den ena säcken är strutformigt inskjuten

i den andra, och der den bakre säckens botten och ett när-

gränsande stycke af sidorna äro klädda med tät duk, för att

hindra smärre djur och det .fina bottenslammet att sköljas ur,

begagnade vi alltid blott en säck, gjord af finmaskiga nät,

utan någon tillsats af tät duk, och öppen i sin bakre ända.

När trawlen sattes ut, blef han starkt åtknuten strax ofvanför

den bakre öppningen, och när han åter kom upp, kunde hans
innehåll ofördröjligen aflemnas i ett större träkar, sedan för-

bindningen blifvit borttagen. En sådan simpel anordning
underlättar och påskyndar i väsentlig mån arbetet vid det

upphämtade innehållets uttagande, en sak som är af mycken
vigt i följd af en stor del djurformers bräcklighet. Man skulle

möjligen kunna invända, att en tillsats af tät duk i trawlens

botten är nödvändig för att erhålla finare bottensats i till-

räcklig mängd, men på grund af den erfarenhet, som vi vunnit
under våra inånga trawlningar på botten af olika slag, både
gröfre och finare lera, slam och sand, tror jag icke, att en

trawl med botten af tät duk eller stramalj i de flesta fall

skulle hafva fört med sig upp bottensats i synnerligen mycket
större mängd. !

§ 2. De undersökta ställenas antal.

På hela sträckan mellan Jugor schar och Berings sund
voro vi, för undersökningen af djurlifvet på hafsbottnen, i till-

fälle att använda sänkhåf, dragg, svabel eller trawl på 60 olika

ställen. För fullständighets skull är det nödvändigt att här
lemna en öfversigt af samtliga

1 För att i alla händelser komma i besittning af bottensatsen och ut-

röna dennas beskaffenhet tillsattes i några fall till trawlen en mindre skrapa

af tät segelduk.
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§ 3. Zoologiska djupdraggningar i Sibiriens Ishaf utförda

Av»t. I denna öfversigt har jag anfört några omständigheter, som
specifika vigt, högre algers saknad eller förekomst, samt närvaron eller från-

dessa skenbart öfverfiödiga uppgifter bör vara tydlig af hvad som namnes
De zoologiska djupdraggningarna under 1875 års expedition utfördes

Stationerna 98, 103 och 104 hafva icke blifvit undersökta af Vegas ex-

tscher under vår- och sommarmånaderna 1879 upprepade gånger hämtade till

B CO

H
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af de svenska expeditionerna 1875, 1876 och 1878—79.

möjligen kunna förefalla öfverflödiga. De äro ytvattnets temperatur och

varon af drifis vid tidpunkten för ställets undersökning. Meningen med
framdeles i §§ 4, 5 och 6.

af dr Hjalmar Théel och mig, de åren 1876 och 1878—79 af mig ensam,

pedition, men upptagas här, inneslutna inom en parentes, emedan tschuk-

oss alger och lägre djur, som de funnit der uppkastade på stranden.
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§ 4. Djupförhållandena,

så finna vi, för att göra början med de hittills anstälda löd-

ningarna i det Sibiriska Ishafvets östra del, mellan kap Tschel-

juskin och Berings sund, att djupet der på några få undantag

när är mycket ringa. Om man undantager hafvet utanför

Tajmyrlandets norra och östra kust, der Vegas expedition

funnit högst 50 och 70 famnar, så finner man icke någonstä-

des i denna vidsträckta del af polarbassängen ett djup, som
öfverstiger 40 famnar. De kända djupen äro, som nämndt,

mycket obetydliga, mellan Berings sund, Wrangels land och

Sibiriens fastland går det ingenstädes öfver 30 famnar, på de

djupaste ställena är det knapt 25 famnar, och i samma mån,

som man förflyttar sig längre vesterut längs efter Sibiriens

norra kust, stöter man på betydligt mindre djup. Långt utan-

för Kolymas, Indigirkas, Janas och Lenas mynningar är djupet

långt ringare, redan Wrangel och Anjou mätte under sina

resor ett temligen likformigt hafsdjup, som gick till högst 15

famnar, vid de Nysibiriska och Ljachoffska öarne är djupet så

ringa, att på en del kartor öarne Katjelnoj och Fadejeff nästan

sammanflyta, och se vi till sist på Vegas lödningar under hen-

nes färd 1878, så finna vi, att hon gått fram, allt ifrån Chatan-

gas mynning till Koljutschin-viken, öfver ett ovanligt grundt

haf, ty hennes lödningar, som verkstäldes regelbundet livar

fjerde timme, ej sällan långt oftare, visa på denna stora rymd

ingenstädes mer än 18 famnar. Det må vara en sanning, att

det Sibiriska Ishafvets nordöstra del ännu är högst ofullständigt

känd, och det kan invändas, att vi icke veta hvad som ligger

bortom Wrangels land och de Nysibiriska öarne. Men om vi

fasthålla hvad man för närvarande verkligen känner rörande

djupförhållandena, om vi dertill fästa något afseende vid de

långgrunda stränderna, reflarne, som isen dämt upp på vissa

ställen, lagunerna, som bildat sig i följd deraf, slammassan,

som floderna under årtusenden fört ner och utbredt utanför

sina mynningar, de kända ögruppernas obetydliga höjd öfver

hafvet och andra förhållanden, som hafva något sammanhang
dermed, då kan det icke bestridas, att det hela ger intrycket

af, att det Sibiriska Ishafvets östra del måste vara ett mycket

grundt haf, som endast på få ställen öfverstiger 15 eller 20

famnars djup.

Till en del visserligen är i detta hänseende förhållandet

detsamma i Sibiriska Ishafvets vestra del, Kariska hafvet, som

begränsas af Tajmyrlandet i öster, Novaja Semlja i vester, och
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i söder af låglandet, som skiljer Obs och Jenisejs breda myn-
ningsvikar. Hela Kariska bugten, trakten långt utanför Obs
och Jenisejs mynningsvikar, samt sträckan derifrån ända till

kap Tscheljuskin äro mycket grunda och fullt jämförliga med
Sibiriens östra Ishaf, Fem till tio och tjugu famnars djup är

mycket vanligt, fyratio famnar deremot en stor sällsynthet,

Men annorlunda blir förhållandet invid Novaja Semljas östra

kust. Der följer linien för 50 famnars djup tätt utmed kusten,

blott på några få nautiska mils afstånd, allt ifrån landets

nordända, kap Mauritius, ned till Kariska porten, och om der

också icke på den för drifis sällan befarna delen, som ligger

på Wajgatschöns meridian mellan 71:sta och 73:dje breddgra-

derna och ännu är högst ofullständigt känd, skulle finnas ett

större djup än det anförda, så har man åtminstone längs hela

norra dubbelön utanför denna linie en djupare ränna, som i

allmänhet sänker sig till 100 och 130 famnar. Ett sådant

djup har man ännu ingenstädes funnit i Sibiriska Ishafvets

hela östra del.

Detta är den ena af de omständigheter, som jag tror att

man bör lägga märke till, då man vill bedöma ett hafs djup-

vattensfauna. Nu till den andra omständigheten,

§ 5. Bottnens beskaffenhet.

Ren sandbotten utan någon märkbar tillblandning af lera

är i allmänhet mycket djurfattig, lerblandad sand är redan

något rikare, långt rikare på individer af samma eller helst

olika arter är den sandblandade leran, ' men det yppigaste

och mest vexlande djurlifvet träffas oftast der, hvarest bott-

nen utgöres af mer eller mindre ren lera. Vattnets värme-

grad och salthalt jämte strömmarne på bottnen, samt den

mängd af uppslammade organiska partiklar, som det der inne-

håller, äro dessutom moment af mycket stor vigt att känna,

ty såsom vi framdeles kunna finna, gifves det ställen i Ka-

riska hafvet, liksom också i andra haf, der man på grund af

bottensatsens beskaffenhet och djupet har alla skäl att vänta

sig ett rikt djurlif, men der detta oaktadt hvarken svabeln

eller skrapan förmått hämta något. Sådana frågor har zoolo-

gien tyvärr hittills kunnat befatta sig så litet med, att man

1 Det beror ofta på godtycke att skilja mellan lerblandad sand och

sandblandad lera. Jag talar om lerblandad sand, så snart sanden, och om
sandblandad lera, så snart leran är den öfvervägande i bottensatsen.

44
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knappast ännu vunnit några allmänna hållpunkter. Det må
dock till zoologiens ursäkt nämnas, att om hon ännu icke

tagit mer än de första stegen på den vägen, så beror det der-

på, att dylika arbeten höra hydrografien till, och denna veten-

skap har, som bekant, först på senare tiden tillvunnit sig

många och flitiga idka re.

Den del af Kariska hafvet, som jag nyss påpekade såsom

den grundare, visar en alldeles fullkomlig öfverensstämmelse

med Sibiriens östra Ishaf i fråga om bottnens beskaffenhet.

Der finnas fullkomliga motsvarigheter i det stora hela på
båda sidorna om Tajmyrlandet, der finnes botten af de olika

slag som nämndes, stora sträckor upptagas af enbart det ena

eller andra, slaget, och samma djurformer, just de som äro

de karakteristiska, gå nästan oupphörligt igen, ofta i sådan

mängd, att de lefva der med uteslutande af nära nog alla

andra. Sällan skall man träffa på något annorledes beskaffadt

ställe, der man icke mötes af flertalet gamla gengångare;

dylika ställen finnas endast invid sådana kuststräckor, som
äro bergiga och der den af floderna nedförda vattenmassan

icke spädt ut hafsvattnets salthalt till en obetydlig bråkdel.

Men kuststräckor af sådan beskaffenhet äro icke många ut-

efter Sibiriens hela Ishafskust, från Jugor schar till Berings

sund, ty äfven der kustranden reser sig brant upp i form af

lägre eller högre berg, såsom t. ex. vid kap Baranoff och kap

Schelagskoj, gör sig flodernas inflytande påmint genom den

tillförsel af sand och annat för djurlifvets trefnad fiendtligt

slam, som de hopat der under årtusendens lopp. Deremot,

om de bergiga stränderna, som äro så sällsynta till sin före-

komst, hysa några alger, kunde man vänta att finna flere

sublitorala dj urformer, men litorala alger äro en mycket stor

sällsynthet i Sibiriens Ishaf, såsom dr Kjellman har visat i

en särskild skrift om detta hafs algvegetation.

Ett slag af botten är i arktiska trakter rikare på djur än

alla andra. Det är den oblandade lerbottnen. Icke all oblan-

dad lerbotten likväl, utan endast den, som under sommar-
månaderna får sig tillfördt nytt material från glacierbäckar

eller andra liknande, och detta i sådan mängd, att vattnet

åtminstone under den tiden är ständigt grumligt, smutsigt

grått och jämte oorganiska äfven håller en del organiska äm-
nen uppslammade, hvaraf djuren hämta sin näring. Nu fin-

nas, som bekant, inga glacierer vid Sibiriens Ishaf, ej en gång
Tajmyrlandet, som skjuter fram ända till TT 1

/^ nordl. bredd,

och der beroen vid 75:te breddoraden äro 1 till 2,000 fot
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höga, har några sådana. En följd häraf blir, att just den

slags botten, som är mest gynsam för utvecklingen af ett rikt

och vexlande djurlif, saknas i Sibiriens Ishaf öster om kap

Tseheljuskin. Den saknas likaledes i Kariska hafvets grunda

del, som således äfven härutinnan, såsom jag förut nämnde,
öfverensstämmer med Sibiriens östra Ishaf. Men den finnes

vid Novaja Semljas ostkust från Matotschkin schar norr ut,

särdeles mellan 75:te och 76:te breddgraderna, der kuststräc-

kan upptages af en glacier, som går ända ut till hafvet; och

der större, egentliga glacierer saknas, föra bergbäckarne från

det höga inlandet antagligen samma slags slam ner till haf-

Elpidia glacialis.

vet, ty det förekommer rikligt utbredt i Kariska hafvets hela

djupa del, mellan 80 och 130 famnar.

Den djupa rännan öster om norra Novaja Semlja bildar

en fullkomlig motsats mot hela det öfriga Sibiriska Ishafvet.

Djupet i förening med bottnens beskaffenhet (och dertill kan-

ske strömförhållanden och vattnets salthalt — saker som vi

dock för närvarande icke känna) hafva framkallat ett djurlif,

som inom detta faunområde är enstående i sitt slag. Enfor-

migheten, som eljest är så vanlig, möter oss icke vidare der,

utan i stället finna vi sådana djurformer som Cleippides qua-

dricuspis, Amathillopsis spinigera, Haploops lineata, Ophio-
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glypha öar si, Solaster tumidus, Archaster

tenuispinus, Antedon Eschrichti, Elpidia

glacialis, en mängd Bryozoer (bland dem
Reticulipora intriearia) och till sist den

egendomliga Umbellula. Alla äro mer
eller mindre djupvattensforraer, en stor

del äro gemensamma äfven för Grönlands

och Atlantens större djup, l endast få träf-

fas dessutom i Kariska hafvets grundare

del, och några slutligen äro egendomliga

för området i dess helhet. Der alltså hafva

vi något verkligt nytt och lärorikt, ett om-

byte, som sticker skarpt af mot den öfriga

enformigheten.

Umbellula sp.

1 Af Elpidia glacialis, Archaster tenuispinus och Umbellula äger vårt

Riksmuseum i Stockholm exemplar från Grönland sedan svenska expeditio-

nen 1871, och professor G. O. Särs har under norska Atlanterhafsexpeditio-

nen 187G funnit både Elpidior och Umbellulor i Atlantens kalla area.
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§ 6. Vattnets temperatur och specifika vigt,

för så vidt de hafva att göra med djurlifvet på hafsbottnen,

kunna bäst studeras, om man öfverskådar de hithörande ko-

lumnerna i den tabell, som jag lemnat i det föregående öfver

samtliga draggningarna. För att visa, hvilken ringa öfver-

ensstämmelse der råder i de allra flesta fall mellan vattnet i

ytan och vid bottnen, äfven om djupet är blott några få fam-

nar, har jag äfven upptagit ytvattnets temperatur och speci-

fika vigt. Under det att ytvattnets temperatur och spec. vigt

alltid äro mycket vexlande, emedan de äro beroende af den
omgifvande luftens temperatur och tillförseln af sött vatten

från de mäktiga floderna, som mynna i Sibiriens Ishaf, är för-

hållandet alldeles motsatt på bottnen, och detta förklarar ock-

så, hvarför man alldeles icke af ytvattnets beskaffenhet kan
sluta sig till det underliggande vattnets temperatur och salt-

halt. Det är endast i högst få fall, och då på mycket ringa

djup, som under sommarmånaderna vattnets temperatur är

öfver noll och dess salthalt ringa; under den ojämförligt

största delen af året är helt säkert vattnets temperaturgrad

på sådana undantagsställen betydligt under noll, ty så är den
hela året om på de mera betydande djupen. Att det Sibiriska

Ishafvets vatten redan några få famnar under ytan är betyd-

ligt kallt och har en för vanligt hafsvatten normal eller i det

närmaste normal specifik vigt, skall man finna genom att be-

trakta några på måfå valda uppgifter, som jag med professor

Nordenskiölds tillåtelse lånar ur Vega-expeditionens hydro-

grafiska journal.

a) Lat. 71° 6' N, Long. 63° 59' O. b) Lat, 71° 23' N, Long. 64° 33' O.

Den 2 augusti 1878. Den 2 augusti 1878.

Vid bottnen:

Djup i

meter.
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c) Lat. 7G° 18' N, Long. 95° 30' O. ä) Lat. 08° 55' N, Long. 180° 35' O.

Den 14 augusti 1878. Den 18 september 1878.



VEGA- EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA A ET. ET EN. 695

§ 7. De undersökta ställenas allmänna skaplynne.

Detta låter sig kanske bäst Öfverskåda, om jag för hvarje

under Vegas expedition undersökt ställe lemnar en enkel för-

teckning på de talrikast förekommande eller eljest på något

sätt märkliga djurformerna. För fullständighetens skull är

det nödvändigt att här äfven lemna en öfversigt af 1875 och

1876 års draggresultat i Kariska hafvet. Härvid måste dock

anmärkas, att inom åtskilliga djurgrupper arter och slägten

icke kunnat närmare angifvas, emedan jag saknat tillgång till

den för en noggrann bestämning nödvändiga literaturen. Men
då denna bristfällighet icke gerna kan blifva till något synner-

lig^ men för att förstå de särskilda ställenas allmänna karak-

ter, har Jag icke tvekat att framlägga mina anteckningar i sin

ursprungliga råa och bristfälliga form, isynnerhet som dock
denna uppsats icke gör anspråk på detaljerad grundlighet,

och anteckningarna för öfrigt måste betraktas som det första

utkastet till något kommande mera öfvertänkt och genom-
arbetadt. De särskilda stationernas mest karakteristiska djur-

former äro följande.

Jugor schar, a) vid Chabarova: djup 5—8- famnar, botten

lera och sand med stenar. Spongior stora som smärre tvätt-

svampar, Ascidior, Dendronotus arborescens, Vertumnus ser-

ratus och Vert. inflatus, Parapleustes sp. (? glacialis), Atylus

carinatus, Podocerus anguipes, Aegina echinata, Idothea nodu-
losa och Id. bicuspida, Diastylis Rathkei och Crangon boreas.

h) i östra mynningen: djup 8—10 famnar, botten hård sand.

Ophioglypha nodosa och Cottus quadricornis.

Station 1. Nephthys ciliata, Ophelia limacina, Travisia

Forbesi; Ophioglypha nodosa.

Station 2. Eumenia longisetosa, Scolecolepis cirrata, Tere-

bellides Strömi, Chaetoderma sp. ; Axinus flexuosus, Yoldia

pygmrea v. gibbosa, Area glacialis, Margarita obscura, Pleuro-

toma plicifera; Hydroider; Myriotrochus Rincki, Astrophyton
euenemis; jättelik Copepod.

Station 3. Eudorella emarginata, Onesimus plautus; Nu-
cula expansa, Area glacialis, Pleurotoma elegans; Molpadia
borealis.

Station 4. Onesimus abyssicola n. sp., Idothea entomon.
Station 5. Hydroidkoloni på ett maskhus.
Station 6. Rik skörd af Ctenodiscus crispatus, Archaster

tenuispinus, Ophiocten sericeum, Ophiacantha bidentata, den
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sistnämnda talrikast; vidare Crangon salebrosns, Pecten grön-

landicus.

Station 7. Talrikast Opbiacantha bidentata, Vidare Cran-

gon salebrosus, Eurycope cornuta, Mnnnopsis typica, Oedicerus

borealis; Polynoe rarispina, Phyllodoce citrina, Nereis zonata,

Onuphis conehilega; Alcyonidinm gelatinosum, Crisia ebnrnea

, i,y/

Crangon salebrosus.

typica, Cr. eburneo-denticulata, Cr. denticulata, Tubulipora

incrassata, Flustra membranaceo-truncata, Cellnlaria ternata

f. gracilis, Cellularia scabra f. elongata, Cellularia Peachii,

Escharella palmata, Discopora sincera, Disc. labiata, Disc. ap-

pensa, Disc. scabra, Disc. Sarsi; Crenella nigra, Pecten grön-

landicns; Hydroider; Ophiocten sericeum.

Station 8. Paranthura arctica, Mnnnopsis typica, Paradn-

lichia sp.; Polynoe aspera, Pol. borealis, Pol. badia, Nephthys
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Malmgreni, Syllis monilicornis, Lumbrinereis minuta, Scolop-

los armiger, Ammotrypane aulogaster, Ammochares assimilis,

Terebellides Strömi; Crisia denticulata, Diastopora hyalina,

Tubulipora incrassata, Lichenopora verrucaria, Cellularia sca-

bra med forma elongata, Gemellaria loricata, Escharella pal-

mata; Siphonodentalium vitreum, Cyiichna alba; Alcyonium sp.

Station 0. Talrikast Nereis zonata. Vidare Idothea ento-

mon ; Alcyonidium gelatinosum, Vesicularia uva, Crisia ebur-

neo-denticnlata och Cr. denticulata, Flustra membranaeeo-

truncata, Gemellaria loricata; Hydroider; Orcula Barthi, Ophia-

cantha bidentata; neptunusbägarlika Spongior.

Station 10. Erythrops Goesi, Eudorella emarginata, Eury-

cope cornuta, Onesimus plautus, Idothea Sabinei, Id. entomon,

Podocerus anguipes; Polynoe rarispina, Polynoe badia, Neph-

thys Malmgreni, Eumenia longisetosa, Spiochsetopterus typicus,.

Chsetozone setosa, Nicomache lumbricalis, Ammochares assi-

milis, Artacama proboscidea, Terebellides Strömi; Tubulipora

incrassato-fungia, Tubulip. atlantica; Nesera cuspidata, Thracia

myopsis, Axiims flexuosus, Astarte semisulcata v. placenta,

Yoldia arctica, Leda pernula, Nucula expansa, Siphonodenta-

lium vitreum, Rissoa sibirica, Margarita argentata v. gigantea,

Märg. elegantissima, Pleurotoma novaja-semljensis, Cyiichna

alba; Myriotrochus Rincki, Ctenodiseus crispatus, Ophioglypha

Sarsi, Ophiacantha bidentata.

Station 11. Idothea Sabinei; Neaera cuspidata, Tellina lata,

Axinus flexuosus, Astarte semisulcata v. placenta, Yoldia

arctica, Yoldia pygmsea v. gibbosa, Leda pernula, Nucula ex-

pansa, Area glacialis, Margarita elegantissima, Pleurotoma

novaja-semljensis, Cyiichna scalpta, Utriculopsis densi-striata.

Station 12. Talrikast Ophiacantha bidentata och en Tere-

bellid. Vidare Idothea entomon, Munnopsis typica och Eupyr-

gus scaber.

Station 13. Talrikast Onuphis conchilega och Asterias

Lincki. Vidare Idothea Sabinei och Id. entomon; Polynoe

badia, Nephthys Malmgreni, Phvllodoce grönlandica; Crisia

dentieulato-produeta, Crisia eburneo-denticulata, Tubulipora

incrassata, Cellularia ternata f. graciiis, Cellularia Peachii, Ge-

mellaria loricata, Leieschara subgracilis, Eschara cervicornis

f. cervicornis, Eschara elegantula, Discopora Sarsi; Pecten

grönlandicus, Natica p allida; Hydroider; Cucumaria minuta,.

Solaster papposus, Asterias grönlandica, Ophiacantha biden-

tata; neptunusbägarlika Spongior.
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Station 14. Några maskhus; Ctenodiscus crispatus, Arch-
aster tenuispinus.

Station 15. Yoldia arctica med påsittande Hydroider tal-

rikast. Vidare Idothea entomon; Nephthys Hombergi, Scione

lobata; Crisia eburnea typica, Tubulipora incrassata, Lei-

eschara subgracilis, Diseopora Sarsi; Tellina lata, Pleurotoma
plieifera.

Station 16. Yoldia arctica med påsittande Hybroider i

massa. Vidare Diastylis Rathkei, Idothea Sabinei, Onesimus
plautns, Pontopereia femorata, Monoculodes borealis, Tritropis

fragilis, Ampelisca Eschrichti; Nephthys Hombergi, Praxilla

prsetermissa ; Mya truncata, Pandora glacialis, Cardium grön-

landicum, Pleurotoma bicarinata, Cylichna insculpta v. valida;

Myriotrochus Rincki.

Station 17. Anonyx lägena, Onesimus plautus.

Station 18. Yoldia arctica med påsittande Hydroider tal-

rikast. Vidare Idothea Sabinei, Idothea entomon, Onesimus
plautus, Acanthosthephia Malmgreni, Atylus carinatus; Spio-

•chietopterus typicus ; Pandora glacialis; Myriotrochus Rincki.

Station 19. Rikt djurlif. Hippolyte Gaimardi, Mysis ocu-

lata, Diastylis Rathkei, Idothea bicuspida, Idothea nodulosa,

Hippomedon Holbölli, Anonyx lägena, Acanthostephia Malm-
greni, Monoculodes borealis, Tritropis fragilis, Ampelisca Esch-

richti, Byblis Gaimardi, Podocerus anguipes; Phyllodoce grön-

landica, Lumbrinereis minuta, Eumenia longisetosa, Tropho-
nia plumosa, Bräda villosa, Praxilla pnetermissa, Ammochares
assimilis, Pectinaria hyperborea, Euchone tuberculosa; Asei-

dior; Pandora glacialis, Lyonsia arenosa, Tellina lata, Venus
fiuctuosa, Astarte Warhami, Cardium ciliatum, Cardium grön-

landicum, Yoldia hyperborea, Yoldia arctica (talrikt), Crenella

bevis, Margarita argentata v. gigantea, Margarita obscura.

Velutina zonata, Trichotropis borealis, Admete viridula v. lse-

vior, Natica clausa, Natica pallida, Pleurotoma turricula v.

nobilis och v. exarata, Buccinum ovum, Utriculus semen, Cy-

lichna Reinhardti; Aktinior; Cucumaria Koreni, Myriotrochus

Rincki, Ophioglypha nodosa.

Station 20. Yoldia arctica med påsittande Hydroider tal-

rikast. Vidare Diastylis Rathkei, Idothea bicuspida, Hippo-

medon Holbölli, Anonyx lägena, Ampelisca Eschrichti, Byblis

Gaimardi, Podocerus anguipes; Polynoe badia, Melamis Lovéni,

Chsetozone setosa, Pectinaria hyperborea, Terebellides Strömi;

Mya truncata, Thracia myopsis, Venus fiuctuosa, Astarte War-
hami, Astarte semisulcata v. placenta, Cardium ciliatum, Car-
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dium grönlanclicum, Yoldia hyperborea, Yoldia pygnisea v. gib-

bosa, Crenella bevis, Margarita argentata v. gigantea, Natiea

clausa, Natiea pallida, Amaura candida, Buccinum ovum, Utri-

culus semen, Cylichna alba, Cyliehna Reinhardti; Myriotrochus

Rincki ; Ctenodiseus erispatus, Ophioglypha nodosa.

Station 21. • Yoldia aretica med påsittande Hydroider tal-

rikast. Vidare Diastylis scorpioides, Diastylis Rathkei, Idothea

nodulosa, Ampelisca Eschrichti, Byblis Gaimardi, Podoeerus

anguipes ; Nephthys ciliata, Phyllodoce grönlandica, Chsetozone

setosa, Pectinaria hyperborea, Sabellides Strömi; Mya trun-

cata, Pandora glacialis, Tellina lata, Astarte Warhami, Astarte

semisulcata v. placeiita, Cardium grönlandicum, Yoldia hyper-

borea, Leda pernula, Crenella laevis, Velutina zonata, Tricho-

tropis borealis, Natiea clausa, Natiea pallida, Cylichna in-

sculpta v. valida; Myriotrochus Rincki, Trochoderma elegans.

Station 22. Yoldia aretica med påsittande Hydroider tal-

rikast. Vidare Mysis oculata, Diastylis Rathkei, Idothea no-

dulosa, Anonyx lägena, Acanthostephia Malmgreni, Tritropis

fragilis, Podoeerus anguipes; Nephthys Hombergi, Bräda vil-

losa, Euchone tuberculosa; Venus fluetuosa, Cardium grön-

landicum, Natiea clausa, Natiea flava, Amauropsis helicoides,

Pleurotoma turricula v. exarata, Cylichna alba, Cylichna Rein-

hardti, Cylichna scalpta; Myriotrochus Rincki.

Station 23. Diastylis Goodsiri, Diastylis spinulosa, Eudo-

rella emarginata, Munnopsis typica, Idothea Sabinei, Onesimus
plautus, Haploops tubicola, Byblis Gaimardi; Nyehia cirrosa,

Nephthys ciliata, Phyllodoce grönlandica, Scoloplos armiger,

Bräda villosa, Spiochsetopterus typicus, Chsetozone setosa,

Maldane Sarsi, Pectinaria hyperborea, Terebellides Strömi,

Euchone tuberculosa; Alcyonidium gelatinosum, Crisia ebur-

neo-denticulata, Cellularia ternata f. gracilis, Escharella pal

mata; Pandora glacialis, Tellina lata, Astarte Warhami, Astarte

semisulcata v. placenta, Yoldia hyperborea, Yoldia aretica.

Leda pernula, Area glacialis, Crenella nigra, Crenella lsevis,

Pecten grönlandicus, Margarita cinerea v. grandis, Admete
viridula v. unclata, Pleurotoma turricula v. scalaris, Sipho

Sabinei, Utriculus semen v. elongata, Cyliehna alba, Cylichna

Reinhardti, Cylichna scalpta ; Eupyrgus scaber, Ophiocten

sericeum.

Station 24. Ctenodiscus erispatus, Asterias Lincki, Ophia-

cantha bidentata.

Station 25 & 26. Hippolyte Gaimardi, Sabinea septemca-

rinata; Idothea Sabinei, Idothea entomon, Idothea bicuspida,
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Anonyx lägena, Anonyx pumilus, Ouesimus plautus, Haploops
tubicola, Byblis Gaimardi, Aegina echinata; Nychia cirrosa,

Polynoe scabra, Polynoe rarispina, Nephthys ciliata, Spiochse-

topterus typicus, Pectinaria hyperborea; Alcyonidium gelatino-

sum; Tellina lata, Astarte Warhami, Astarte semisulcata v.

placenta, Yoldia hyperborea, Yoldia arctica, Leda pernula,

Nucula expansa, Crenella nigra, Natica clausa, Cylichna alba

;

Sabiuea septemcarinata.

Ctenodiscus crispatus, Solaster papposus, Ophiocten serieeum,

Ophiacantha bidentata.

Station 27. Chiridota lasvis, Cucumaria minuta.

Station 28. Yoldia aretica talrikast. Vidare Mysis ocu-

lata, Diastylis Rathkei, Pontoporeia femorata, Oedicerus lyn-

ceus, Acanthostephia Malmgreni, Monoculodes borealis, Atylus

earinatus, Gammaracanthus loricatus, Amathilla pingui"s, Tri-
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tropis fragilis; Polynoe Sarsi, Nephthys Hombergi, Phyllodoce

grönlandica, Terebellides Strömi; Cylichna .Reinhardti, Philine

punctata (?).

Station 29. Yoldia aretica och Chiridota lsevis talrikast.

Af krustaceer: Idothea entomon, Anonyx lägena, Onesimus
plautus och Acanthostephia Malmgreni.

Station 30. Yoldia aretica talrikast. Vidare Mysis oculata,

Idothea Sabinei, Idothea entomon, Onesimus plautus, Aceropsis

n. gen. & n. sp., Tritropis fragilis, Ampelisca Eschrichti, By-

blis Gaimardi; Nephthys ciliata, Artacama proboscidea, Tere-

bellides Strömi ; Pandora glacialis, Cardium grönlandicum,

Pleurotoma novaja-semljensis, Pleurot. boreahs v. ventricosa

pallida, Utriculopsis densistriata.

Station 31. Af krustaceer: Diastylis Rathkei, Idothea Sa-

binei, Orchomene pinguis, Ampelisca Eschrichti, Haploops tu-

bicola, Podocerus anguipes.

Station 32. Yoldia aretica talrikast. Vidare Sabinea sep-

temcarinata, Mysis oculata, Diastylis Rathkei, Diastylis resima,

Idothea bicuspida, Onesimus plautus, Orchomene minuta, Pon-

toporeia femorata, Aceropsis n. gen. & n. sp., Ampelisca

Eschrichti, Byblis Gaimardi, Podocerus anguipes; Nephthys
ciliata, Mysta barbata, Phyllodoce grönlandica, Scoloplos ar-

miger, Travisia Forbesi, Eumenia longisetosa, Bräda villosa,

Praxilla prsetermissa, Ammochares assimilis, Pectinaria hyper-

borea, Sabellides borealis, Terebellides Strömi; Gemellaria lori-

cata; Pandora glacialis, Lyonsia arenosa, Tellina lata, Saxicava

pholadis, Astarte Warhami, Astarte semisulcata v. placenta,

Cardium ciliatum, Cardium grönlandicum, Yoldia hyperborea,

Crenella lasvis, Margarita obscura, A
relutina zonata, Admete

viridula v. undata, Natica clausa, Natica pallida, Amaura can-

dida, Pleurotoma novaja-semljensis, Pleurot. elegans, Utriculus

semen med var. elongata, Cylichna alba, Cylichna insculpta

v. valida, Cylichna Reinhardti, Philine fmmarchica (?), Philine

punctata (?), Aeolis papillosa (?); Myriotrochus Rincki, Ophio-

glypha nodosa.

Station 33. Af krustaceer: Diastylis Rathkei, Diastylis

scorpioides, Idothea Sabinei, Milita diadema n. sp., Ampelisca

Eschrichti, Byblis Gaimardi, Haploops tubicola, Haploops
setosa.

Station 34. Diastylis scorpioides, Diastylis Goodsiri, Euclo-

rella emarginata, Idothea bicuspida, Monoculodes berealis, Po-

docerus anguipes ; Glauconome leucopis ; Phyllodoce grönlan-

dica, Lumbrinereis minuta, Onuphis conchilega, Ammotrypane
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aulogaster, Trophonia plumosa, Maldane Sarsi, Amphicteis la-

biata, Dasychone infarcta, Euchone tuberculosa; Neasra cuspi-

data, Thracia, myopsis, Astarte Warhami, Leda pernula, Area

glacialis, Margarita elegantissima, Trichotropis borealis, Pleu-

rotoma impressa, Cylichna sealpta; Trochoderma elegans,

Ophiocten sericeum.

Station 35. Archaster tenuispinus talrikast. Vidare Hip-

polyte Gaimardi, Sabinea septemearinata, Leucon nasica, Eudo-

rella emarginata, Munnopsis typica, Idothea Sabinei, Idothea

bicuspida, Acanthostephia Malmgreni, Atylus carinatus, Hap-

loops tubicola, Byblis Gaimardi, Glauconome leueopis; Puly-

noe badia, Pholoe minuta, Nephthys ciliata, Nepbthys Malm-

greni, Phyllodoce grönlandiea, Anaitis Wahlbergi, Nereis zo-

nata, Lumbrinereis minuta, Scalibregma inflatum, Cfuetozone

setosa, Maldane Sarsi, Praxilla praBtermissa, Pectinaria hyper-

borea, Artacama proboseidea, Terebellides Strömi, Dasychone

infarcta; Crisia eburnea typica, Flustra membranaceo-truncata,

Leieschara crustacea, Cellepora ramulosa f. tuberosa, Eschara

elegantula; Tellina lata, Axinus flexuosus, Yoldia aretica, Nu-

cula expansa, Cylichna alba; Ophiocten sericeum.

Station 36. Sabinea septemearinata; Nephthys Malmgreni,

Phyllodoce grönlandiea, Onuphis conchilega, Bräda villosa,

Amphicteis aretica; Alcyonidium gelatinosum, Tubulipora fun-

gia, Tubulip. atlantica, Escharella pertusa, Discopora sincera,

Discopora coccinea f. ventricosa; Astarte semisulcata v. pla-

centa, Yoldia aretica, Area glacialis, Buceinum grönlandicum,

Cylichna alba; Hydroider; Asterias panopla, Ophiocten sericeum.

Station o 7. Sabinea septemearinata, Idothea Sabinei, Ido-

thea entomon, Idothea bicuspida, Acanthostephia Malmgreni;

Lyonsia arenosa, Tellina lata, Yoldia aretica, Yoldia pygmsea

v. gibbosa, Sipho Sabinei; Myriotroehus Rincki, Asterias pan-

opla, Ophiacantha bidentata.

Station 38. Diastylis scorpioides, Diastylis spinulosa, Leu-

con nasica, Idothea Sabinei, Anonyx lägena, Glauconome

leueopis; Nephthys Malmgreni, Phyllodoce grönlandiea, Nereis

zonata, Onuphis conchilega, Ammotrypane aulogaster, Bräda

villosa, Spiochastopterus typicus, Nichomache lumbriealis, Am-
mochares assimilis, Amphicteis aretica, Melinna cristata, Da-

sychone infarcta, Euchone tuberculosa; Alcyonidium mammil-

latum; Thracia myopsis, Tellina lata,. Axinus flexuosus, Nucula

expansa, Margarita cinerea v. grandis, Pleurotoma turricula

v. exarata; Ctenodiscus crispatus, Ophioglypha Sarsi, Ophiocten

sericeum, Ophiacantha bidentata, Antedon Eschrichti.
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Station 39. Individrikt och vexlande djurlif. Diastylis

scorpioides, Diastylis Goodsiri, Murmopsis typica, Idothea Sa-

binei, Idothea bicuspida, Onesimus Edwardsi, Pontoporeia fe-

morata, Atylus Smitti, Lilljeborgia fissicornis, Haploops tubi-

cola, Podocerus anguipes, Glauconome leucopis ; Nychia cir-

rosa, Polynoe badia, Bylgia elegans, Nephthys ciliata, Nephthys

Malmgreni, Phyllodoce grönlandica, Nereis zonata, Onuphis

conchilega, Bräda granulata, Bräda villosa, Spiochsetopterus

typicns, Scolecolepis cirrata, Chaatozone setosa, Nichomache

lumbricalis, Maldane Sarsi, Ammochares assimilis, Pectinaria

hyperborea, Amphicteis arctica, Melinna cristata, Dasychone

infarcta; Tubulipora incrassata ; Mya truneata, Lyonsia arc-

nosa, Thracia myopsis, Tellina lata, Axinus flexuosus, Astarte

erebricostata, Astarte Warhami, Cardium grönlandieum, Yoldia

arctica, Yoldia frigida, Nucula expansa, Pecten grönlandicus,

Siphonodentalium vitreum, Rissoa sibirica, Margarita argen-

tata v. gigantea, Margarita elegantissima, Trichotropis borealis,.

Admete viridula v. undata och v. lrevior, Natica elausa, Natica

pallida, Pleurotoma novaja-semljensis, Pleurot. elegans, Bucci-

numtenne, Sipho Sabinei, Trophon clathratus, Cylichna scalpta,

Philine quadrata v. grandis, Philine punctata (?), Philine lineo-

lata; Eupyrgus scaber, Asterias Lincki, Asterias panopla, Pe-

dicellaster typicus, Ophioglypha Sarsi, Ophiocten sericeum r

Ophiacantha bidentata.

Stallon 40. Individrikt och vexlande djurlif. Mysis ocu-

lata, Diastylis scorpioides, Diastylis Rathkei, Diastylis Good-

siri, Diastylis spinulosa, Eudorella emarginata, Anceus elon-

gatus, Munnopsis typica, Idothea Sabinei, Idothea bicuspida.

Anonyx pumilus, Onesimus plautus, Harpinia plumosa, Hap-
loops tubicola, Byblis Gaimardi, Scalpellum Strömi; Eucrante
villosa, Nephthys ciliata, Nephthys Malmgreni, Phyllodoce

grönlandica, Nereis zonata, Onuphis conchilega, Scoloplos ar-

miger, Scalibregma inflatum, Spiochsetopterus typicus, Scole-

colepis cirrata, Chaatozone setosa, Nichomache lumbricalis,

Maldane Sarsi, Amphicteis Grubei, Amphicteis gracilis, Am-
phicteis arctica, Amphicteis labiata, Samytha pallescens, Me-
linna cristata, Terebellides Strömi, Dasychone infarcta; Alcyo-

nidium gelatinosum, Diastopora hyalina, Leieschara subgracilis,

Escharella palmata, Escharella Jacotini, Discopora elongata;

Neeera cuspidata, Thracia myopsis, Tellina solidula, Tellina

lata, Axinus flexuosus, Astarte crebricostata, Astarte Warhami,.
Astarte semisulcata v. placenta, Yoldia pygmrea v. gibbosa,

Leda pernula, Nucula expansa, Pecten grönlandicus, Sipho-
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nodentalinm vitreum, Margarita cinerea v. grandis, Margarita

argentata v. gigantea, Admete viridula v. undata och v. lsevior,

Natica pallida, Pleurotoma turricula v. nobilis och v. exarata,

Plcurotoma novaja-semljensis, Cyliehna alba, Utriculopsis den-

sistriata, Philine quadrata v. grandis, Philine lineolata; Tro-

choderma elegans, Ctenodiscns crispatus, Asterias Lincki, Aste-

rias panopla, Ophioglypha Sarsi, Ophiocten sericeum, Ophia-

cantha bidentata.

Station 41. Sabinea septemcarinata, Diastylis scorpioides,

Onesimus plautus; Nereis zonata, Scolecolepis cirrata, Tere-

bellides Strömi; Alcyonidinm mannnillatuin, Vesicularia uva,

Grisia dcnticnlata, Escharella palmata; Saxicava phölädis, Yol-

dia pygrusea v. gibbosa, Leda pernula, Nucula expansa, Mar-

garita cinerea v. grandis, Natica clausa, Cyliehna scalpta; An-

tedon Eschrichti.

Station 42. Munnopsis typica, Idothea Sabinei; Asterias

panopla, Ophiacantha bidentata.

Station 43. Apseudes sp., Nephthys Malmgreni, Nereis

zonata, Lnmbrincreis minnta; Archaster tennispinus.

Station 44. Idothea Sabinei, Ånonyx pumilus, Pleustes

panoplus, Haploops lineata n. sp. ; Pylonoé' scabra, Eucrante

villosa, Nephthys Malmgreni, Lnmbrinereis fragilis, Onuphis

conchilega, Ammotrypane aulogaster, Eumenia longisetosa,

Ephesia gracilis, Spiochsetopterus typicus, Amphieteis Gun-

neri, Scione lobata, Terebellides Strömi, Sabella crassicornis,

Apomatus globifer; Flustra membranaceo-truncata, Escharella

palmata; Nesera cuspidata, Astarte crebricostata, Yoldia inter-

media v. major, Yoldia propinqua, Pecten grönlandicus, Sipho-

noderitalinm vitreum, Lepeta c;eca, Natica clausa, Cyliehna

alba, Cyliehna scalpta, Philine quadrata v. grandis; Archaster

tenuispinus, Solaster furcifer, Asterias Lincki, Asterias panopla,

Pedicellaster typicus, Ophiocten sericeum, Ophiacantha biden-

tata.

Station 45. livas aranea, Atylns carinatus, Halirhages

fulvocinctns, Tritropis aculeata; Polynoe rarispina, Polynoe

imbricata, Polynoe Sarsi, Nereis zonata; Saxicava pholadis,

Astarte crebricostata, Crenella lasvigata, Crenella bevis, Rhyn-

chonella psittacea, Margarita grönlandica, Margarita helicina

v. major, Aeolis salmonacea.

Station 46. Rikt, vexlande och egendomligt djurlif. Reti-

culipora intricaria talrikast, Vidare Cleippides quadricuspis,

Amathillopsis spinigera; Polynoe scabra, Onuphis conchilega,

Apomatus globifer; Alcyonidinm mammillatum, Vesicularia
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uva, Crisia eburnea typica, Crisia eburneo-producta, Crisia

eburneo-denticulata, Crisia dentieulata, Diastopora hyalina,

Tubulipora incrassata, Tubulip. atlantica, Entalophora deflexa,

Hornera violacea f. proboscina, Licbenopora verrucaria, Flustra
membranaceo-truncata, Membranipora lineata typica, f. crati-

cula och f. americana, Cellularia ternata typica, f. gracilia och
f. duplex, Gemellaria loricata, Cribrilina punctata, Cribril. an-

nulata, Hippothoa biaperta, Leieschara crustacea, Leieschara

subgracilis, Cellepora ramulosa f. tuberosa, Escharella pertusa,

Escharella palmata, Escharella Jacotini, Eschara cervicornis

f. verrucosa (var. glabra) och f. cervicornis, Eschara elegan-

tula, Discopora sincera, Discopora coccinea f. ventricosa, Dis-

copora labiata, Discopora appensa, Discopora scabra, Discopora
cellulosa, Discopora elongata ; Astarte crebricostata, Pecten

Hoskynsi v. major, Velutina zonata, Trichotropis borealis v.

turrita, Buccinum Mörchi, Cylichna scalpta, Philine finmar-

chica(?); Elpidia glacialis, Echinus dröbachiensis, Solaster tu-

midus, Solaster papposus, Solaster furcifcr, Antedon Eschrichti.

Station 47. Archastcr tenuispinus, Asterias Lincki, Asterias

panopla, Ophioscolex glacialis, Antedon Eschrichti.

Station 48. Amathillopsis spinigera, Orehomene serrata;

Thelepus circinnatus, Myxicola Steenstrupi ; Alcyonidium gela-

tinosum, Tubulipora atlantica, Entalophora deflexa, Hornera
violacea f. proboscina, Gemellaria loricata, Cellepora ramulosa

f. tuberosa, Escharella palmata, Discopora labiata, Discopora

appensa, Discopora elongata ; Ophioglypha Sarsi.

Station 40. Cleippides quadricuspis; Polynoe scabra, Ne-

reis zonata, Apomatus globifer; Alcyonidium disciforme, Alcyo-

nidium gelatinosum, Diastopora intricaria, Tubulipora incras-

sata, Tubulipora atlantica, Defrancia lucernaria, Hornera vio-

lacea f. proboscina, Flustra membranaceo-truncata, Membrani-
pora lineata f. americana, Cellularia scabra f. elongata, Cribri-

lina annulata, Leieschara crustacea, Cellepora ramulosa f. tu-

berosa, Escharella pertusa, Escharella palmata, Escharella Ja-

cotini, Eschara lsevis, Discopora. sincera, Discopora coccinea f.

ventricosa, Discopora labiata, Discopora apponsa, Discopora

elongata; Astarte crebricostata, Pecten Hoskynsi v. major;

Solaster papposus, Solaster furcifer, Pedicellaster typicus,

Ophioglypha Sarsi, Ophiacantha bidentata, Ophioscolex glacia-

lis, Antedon Eschrichti.

Station 50. Talrikast Ophiacantha bidentata. Vidare No-

tomastus latericeus; Alcyonidium gelatinosum, Crisia dentieu-

lata, Diastopora repens, Diastopora simplex, Diastopora intri-

45



706 STUXBERG, EVERTEBBATFAUXAN I SIBIRIENS ISHAF.

cariä, Tubulipora atlantica, Defrancia lucernaria, Lichenopora

verruearia, Flustra membranaceo-truncata, Cribrilina punctata,

Cribrilina annulata, Leieschara subgracilis, Cellepora ramulosa

f. tuberosa, Escharella pertusa med f. majuseula, Escharella

palmata, Escharella Jacotini, Eschara elegantula, Discopora

coccinea f. ventricosa, Discopora labiata, Discopora appensa,

Discopora scabra, Discopora Skenei, Discopora elongata; Pecten

Hoskynsi v. major; Solaster furcifer, Ophiocten sericeum,

Ophiopholis aculeata.

Station 51. Alcyonidium gelatinosum; Elpidia glacialis,

Ophioglypha Sarsi, Ophiacantha bidentata, Astrophyton eucne-

mis, Antedon Eschrichti.

Station 52. Diastylis Rathkei, Idothea Sabinei, Acerus

phyllonyx, Atylus carinatus (?), Tritropis Helleri; Pyknogoni-

der; Nephtbys Malmgreni, Lumbrinereis fragilis, Onuphis con-

chilega, Terebellides Strömi, Apomatus globifer; Alcyonidium

gelatinosum, Escharella palmata; Nea?ra cuspidata, Astarte

crebricostata, Yoldia arctica, Yoldia pygma?a v. gibbosa, Yol-

dia intermedia v. major, Yoldia frigida, Leda pernula, Lima
sulculus, Pecten Hoskynsi v.- major, Siphonodentalium vitreum,

Trichotropis borealis v. turrita, Pleurotoma bicarinata, Cyliclma

alba, Cylichna scalpta; Myriotrochus Rincki, Trochoderma

elegans, Echinus dröbachiensis, Pteraster militaris; ovanligt

stora Foraminiferer (döda).

Station 53. Rikt djurlif. Talrikast Reticulipora intricaria.

Vidare Diastylis Goodsiri; Polynoe scabra, Scione lobata, Da-

sychone infarcta, Apomatus globifer; Alcyonidium mammilla-

tum, Vesicularia uva, Crisia eburneo-denticulata, Tubulipora

incrassata, Tubulip. incrassato-fungia, Tubulip. atlantica, En-

talophora deflexa, Hornera violacea f. proboscina, Hornera

lichenoides, Membranipora lineata f. craticula och f. americana,

Bugula Murrayana, Cribrilina punctata, Leieschara subgracilis,

Cellepora ramulosa f. tuberosa, Escharella pertusa, Escharella

palmata, Escharella Jacotini, Eschara elegantula, Discopora

sincera, Discopora coccinea f. ventricosa, Discopora labiata,

Discopora appensa, Discopora scabra, Discopora Sarsi, Disco-

pora cellulosa, Discopora elongata; Astarte crebricostata, Area
glacialis, Lima sulculus, Pecten Hoskynsi v. major, SipliDiio-

dentalium vitreum, Natica pallida, Sipho Sabinei, Cylichna

alba, Cylichna scalpta; Archaster tenuispinus, Solaster furci-

fer, Asterias Lincki, Ophioglypha Sarsi, Ophioglypha robusta,

Ophiacantha bidentata, Antedon Eschrichti.

Station 54. Eurycope gigantea, Amathillopsis spinigera

;
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Polynoe scabra, Thelepus circinnatus; Alcyonidium gelatino-
sum, Biflustra abyssicola; Area glacialis, Area pectunculoides
v. grandis; Archaster terraispinus, Ophioscolex glacialis; Um-
bellula sp.

Station 55. Fattigt djurlif: Alcyonidium gelatinosum;
Idothea bicuspida; Archaster tenuispinus.

Station 56-. I största mängd Diastylis Kathkei, men myc-
ket småväxt, Pontoporeia setosa n. sp., en Ascidia och två
arter Musslor; mera sällsynt Idothea entomon.

Station 57, 58 och 5.9. Idothea entomon, Idothea Sabinei,
Haploops tubicola, Diastylis spinulosa; åtskilliga Polycheter;
Asterias Lincki, Asterias panopla.

.

Solaster tumidus

Station 60. Ascidior och Alcyonidium disciforme talrikast

;

vidare Cottus sp., Mysis sp. och några Polycheter.

Station 61. Pedicellaster typicus, Solaster papposus, Echin-
aster sanguinolentus, Asterias sp. (? grönlandica); Hydroider;
Tritropis fragilis, Aegina echkiata.

Station 62. Antedon Eschrichti, Astrophyton euenemis,
Solaster tumidus; en Pennatulid; Cleippides quaclricuspis, Ae-
gina echinata, Scalpellum Strömi.

Station 63. Ascidior.

Station 64. Talrikast: rödgula Aktinior, Pyknogonider,
Terebellider, en Nereid, Modiolaria sp., Astarte sp., (? com-
pressa), Fusus sp., Cottus sp., (? scorpius), Gadus polaris, One-
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simus sp., Atylus carinatus. Eljest märkliga: Gammaracan-

thus loricatus, Acanthostephia Malmgreni, Parapleustes sp.

(? glacialis), Ophioglypha Sarsi v. arctica, Ophiocten sericeum,

Asterias pauopla, Solaster tumidus (stort, vackert exemplar).

Station 65. Idothea entomon och Id. Sabinei, Asterias

Lincki, ett par Musslor, Aktinior
;
(Astrophyton eucnemis fans

utanför på större djup).

Station 66. Bryozoer på öfvergifna maskhus, Pyknogonider,

Idothea Sabinei, Ophiacantha bidentata, Ophiocten sericeum.

Station 67. Talrikast Ophiocten sericeum. Vidare Bryo-

zoer nere arter (deribland Defrancia lucernaria), Ophiacantha

bidentata, Archaster tenuispinus och Antedon Eschrichti.

Station 68. Talrikast Ophiocten sericeum. Vidare Am-
phiura Sundevalli och Asterias panopla.

Station 69. Skaftade ungar af Antedon Eschrichti.

Station 70. Mycket rikhaltigt djurlif. Talrikast Bryozoer,

Hydroider, Pyknogonider flere arter, Antedon Eschrichti (jämte

skaftad unge af densamma), Astrophyton eucnemis, Pteraster

militaris, Chiridota laevis, Molpadia borealis, Sabinea septem-

carinata, Diastylis Goodsiri, Idothea Sabinei, Munnopsis typica,

Acanthozone cuspidata, Anonyx lägena, Podocerus anguipes,

Aegina echinata.

Station 71. Alcyonium sp., Lucernaria sp., några arter

Mollusker och Sjöstjernor, Sabinea septemcarinata, Colossen-

deis gigantea (mäter 280 mm. mellan de diametralt utspända

fotspetsarne). För öfrigt ungefär samma djurlif som på stat. 70.

Station 72. Hydroider talrikast. Vidare Aegina echinata,

Podocerus anguipes, Echinus dröbachiensis, Solaster papposus,

Sol. endeca och Sol. furcifer, Echinaster sanguinolentus, An-
tedon Eschrichti, 2 arter Cefalopoder.

Station 73. Talrikast Echinus dröbachiensis. Vidare Aste-

rias Lincki och Ophiacanta bidentata.

Station 74. Alcyonidium mammillatum ytterst talrik. Vi-

dare Ascidior, Bryozoer, Yoldia sp., Natica sp., Cottus quadri-

cornis, Idothea entomon och Id. Sabinei, Aegina echinata,

Haploops tubicola, Atylus carinatus, Sabinea septemcarinata.

Station 75. Ophioglypha nodosa, Chiridota lsevis, Bryo-

zoer, Diastylis Rathkei, Atylus carinatus, Metopa gigas n. sp.

Station 76. Fattigt djurlif. Mest Atylus carinatus. Vi-

dare blott en Spongia, Bryozoer och Idothea entomon.
Station 77 hade inga djur, antagligen i följd af stark ström

på bottnen.

Station 78 lemnade intet utom ett enda exemplar af Ast-

rophyton eucnemis.



VEGA-EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ÄMBETEN. 709

O



710 STCXBERG, EVERTEJIHATFAUXAN I SIBIBIEN8 ISHAF.

Station 70. Idotbea entomon och Idothea Sabinei, Gam-
maracanthus loricatus (jättestor $), några Polycheter, Alcyo-

nidium mammillatum, Gadus polaris.

Station 80. Endast Asterias Lincki, Idothea Sabinei och

en Borlasia sp.

Station 81. Talrikast Idothea entomon, Idothea Sabinei,

Asterias Lincki, Alcyonium sp. och neptnnnsbägarlika Spon-

gior. Vidare några Polycheter, Aktinior, Sabinea septemcari-

nata och Vertumnus glacialis n. sp.

Station 82. Talrikast Yoldia arctica och Foraminiferer.

Vidare, af krustaceer: Idothea Sabinei och Idothea entomon,

BägarspoDgior,

Atylus carinatus, Tritropis fragilis, Onesimus Edwardsi, Dia-

stylis Edwardsi och Mysis sp.

Station 83. Talrikast Idothea entomon (800 exemplar;

men ingen Id. Sabinei). Vidare 2 arter Spongior, Hydroider,

Bryozoer på vattendränkta träbitar, Cottus sp., Atylus cari-

natus, Onesimus sp.

Station 84. Talrikast Idothea entomon (350 exemplar räk-

nades, då deremot af Id. Sabinei fingos blott 2). Vidare Bryo-

zoer på vattendränkta träbitar, Alcyonidium sp. stor och tvär-

delad, Hydroider af samma slag som på stat. 83, Lucernaria

sp. (ovanligt stor), neptunusbägarlika Spongior, flere arter

Polycheter, Gasteropod^r, Yoldia arctica, Diastylis Rathkei,
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Atylus carinatus, Acanthostephia Malmgreni, Gaminarus lo-

custa, Haploops tubicola, Cottus quadricornis och Cottus sp.

Station 85. Idothea Sabinei några, Idothea entomon färre,

Ascidior, Liparis gelatinosus.

Station 80. Flustra foliacea, Asterias grönlandica, nep-

tunusbägarlika Spongior, Idothea Sabinei.

Station 87. Yoldia arctica ytterst talrik. Vidare Astarte

två eller tre arter.

Station 88. Mollusker och Polycheter flere arter, Idothea

entomon och Id. Sabinei af hittills osedd storlek, Id. bicus-

j^ida likaledes ovanligt storväxt, Sabinea septemcarinata, Acan-

thostephia Malmgreni, Gammarus locusta, Podocerus anguipes

m. fl. Amfipoder.

Station 89. Melita n. sp. (dentatse affinis).

Station 91. Talrikast Diastylis Rathkei, två arter Polycheter.

Vidare Hyas aranea, Pagurus pubescens, Anonyx lägena, Me-

lita diadema n. sp., Idothea entomon, flere arter Gasteropoder

(Trochus etc), Alcyonium sp., tre arter Aktinior.

Station 92. En Polychet i öfvervägande mängd, Idothea

entomon flere, Cottus quadricornis, Hippolyte sp., Atylus

carinatus, Onesimus litoralis.

Station 93. Mollusker flere arter; Ascidior; af krustaceer:

Hyas aranea, Diastylis Rathkei, Anonyx lägena, Melita dia-

dema n. sp., Acanthostephia Malmgreni, Atylus carinatus,

Ampelisca Eschrichti, Byblis Gaimardi, Parapleustes sp. (?

glacialis).

Station 94. Diastylis Rathkei, Acanthostephia Malmgreni

och Idothea entomon talrikast. Vidare Hyas aranea, Mysis

sp., Onesimus zebra n. sp., Oedicerus saginatus, Gammarus
locusta, Melita n. sp. (dentatse aff.), Atylus carinatus, Para-

pleustes sp. (? glacialis), Chelyosoma sp.

Station 95. Talrikast Idothea entomon. Vidare, af krusta-

ceer: Hyas aranea, Hippolyte sp., Mysis sp., Anonyx lägena,

Onesimus zebra n. sp., Gammarus locusta, Gammaracanthus
loricatus, Atylus carinatus, Acanthostephia Malmgreni, Para-

pleustes sp. (? glacialis), Halirhages maculatus n. sp., Ponto-

genia inermis.

Station 96. Talrikast Alcyonidium mammillatum, Chiri-

dota lasvis och Onesimus sp. Vidare Foraminiferer (döda),

Ascidior, Polycheter (Harmathoé sp. ?), Ophioglypha nodosa

och delvis samma krustaceer som på stationerna 94 och 95.

Högst märklig amfipod: Weyprechtia mirabilis n. gen. & n.

sp., hvars beskrifning här följer:



712 STUXBERG, EVERTEBRATFAUXAX I SIBIRIEXS ISHAF.

Weyprechtia.

Novum genus Amphipodum, ex familia Gammarinarum Boeck,
inter congeneres valde insigne est et ab iis bene diversum, neque cum
aliis ejusdem familk-e generibus similitudinem prsebet quam cum genere

Amathillarum.

Weyprechtia mirabilis n. sp. Corporis forma robusta, obesa;

cephaloeormittS rotundatus, noa carinatus, eadem ferme latitudine ac al-

titudine; cauda compressa, altitudine duplo majore quam latitudine.

Antennce superiores inferioribus tertia parte breviores
;
flagello primario

duplo longiore quam pedunculo, 30— 32 articulis composito; flagello

accessorio prope duplo breviore quam pedunculo, 6— 7 articulis compo-

sito. Antennce inferiores flagello duplo longiore quam pedunculo, 50—59

articulis composito. Caput rostro brevissimo, longitudine paullo minore

quam latitudine (= 4 : 4,s). Oculi reniformes, nigri, nitidi. Epimera
J :mum — 4:tum duplo altiora quam latiora; l:mum angulo inferiore

acuminato, 2:dum et 3:tium truncato-rotundato ; 5:tum et 6:tum latiora

quam altiora, margine inferiore inciso. Epimeri 4:ti margo posticus

supra et infra valde incisus, in medio cornu magno, valido, acuto, trans-

verso, deorsum curvato pneditus, angidus inftro-posticus subacutus, — ita

ut margo posticus bicornis esse videatur. Caudce segmenta l:mum et

2:dum epimeris angulo postico acutis; 3:tium bidentatum, dentibus

subacutis et sursum productis; 4:tum depressione transversa selliformi

haud profunda. Pedes spurii biramei, ramis longitudine subgequalibus,.

lanceolatis, marginibus serratis et setigeris. Appendix caudalis tertia

parte longior quam latior, supra finem pedunculi pedum ultimi paris

spuriorum porrecta, sursum paullo curvata, non fissa, margine postico

3 sinibus haud profundis, quorum medius latus, laterales arcti, setis

singulis praBditi. Integumenta cephalocormi et caudas nitida, punctis

impressis rotundis confertissime collatis. — Corporis longitudo 51
m
"V

latitudo maxima 1 7,5
,m

", altitudo maxima 11
mm

. Longitudo antennarum

superiorum a) pedunculi 5
mm

, b) flaggelli primarii 10""11

, c) flagelli ac-

cessorii 3,3
mm

. Longitudo antennaram inferiorum a) pedunculi 7,5""",.

b) flagelli accessorii 17""".

Habitat in Mari Sibirige Glaciali inter promontorium Vankarema
et Fretum Beringianum fundo arenoso, orgyarum 4— 6 profunditate.

Station 07. Mest Alcyonidium mammillatum (med på-

sittande diatomaceer), Mollusker och Parapleustes sp. (? gla-

ciali s). Weyprechtia mirabilis n. sp.

Station 99, a. Mysis sp., Diastylis Rathkei, Anonyx lä-

gena, Onesimus zebra n. sp., Gammarus locusta, Weyprechtia
mirabilis n. sp., Idothea entomon, Venus sp.

Station 99, b. Idothea entomon och Gammarus locusta

talrikast. Vidare Balanus sp., Gammaracanthus loricatus och

några Bryozoer.

Station 99, c. Aktinior, Hydroider, Bryozoer (Flustra secu-

rifrons ra. fl.), Spogior flere arter (neptunusbägarlika och träd-
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likt greniga), af Ascidior den egendomliga Chelyosoma, Pykno-

gonider, Polycheter, af Mollusker Fusus antiquus, Buccinum
sp., Trichotropis sp., Trochus sp., Natica sp., Turritella

sp., .Cylichna sp., Chiton Pallasi och Chiton sp., Aplysia sp.,

Mya truncata, Tellina sp., Astarte sp., Cyprina islaxidica, af

krustaeeer Hyas aranea och Chionoecetes opilio, Pagurus pu-

bescens, Crangon boreas, Argis lar, Hippolyte Gaimardi (några

med parasiterande Phryxus), Hipp. turgida och Hipp. acu-

leata, Mysis oculata, Diastylis Rathkei, Anonyx lägena, One-

simus zebra n. sp., Oedicerus lynceus, Oed. saginatus, Acan-

thostephia Malmgreni, Atylus Smitti, Stegocephalus ampulla,

Stegoceph. Kessleri n. sp., Tritropis aculeata, Halirhages ma-

culatus n. sp., Ampelisca picta n. sp., Idothea bicuspida, af

Echinodermer Psolns Fabricii, Chiridota lsevis, Asterias camt-

Stegocephalus Kessleri.

schatica och Asterias sp. (pentabrachia, vivipara!), Echinaster

sanguinolentus, Ophioglypha nodosa.

Station 100. Talrikast Asterias sp. (pentabrachia, vivi-

para). Vidare Chionoecetes opilio, Pagurus pubescens, Stego-

cephalus Kessleri n. sp., Ampelisca picta n. sp., Idothea bicu-

spida, nere arter Mollusker (såsom Natica sp., Fusus antiquus r

Cyprina islandica, Mya sp.), Hydroider, Cucumaria minuta, Chir-

idota lsevis, en egendomlig, långt skaftad Ascidia, Cottus sp.

Djuren från denna station äro i allmänhet af kraftig, gigantisk

växt och lysande färgteckning.

Station 101. Mycket talrika voro Atylus Smitti, Idothea

bicuspida och Idothea nodulosa. Vidare förekommo Chionoe-

cetes opilio och några Mollusker.

Station 102. Enformigt, men till ytterlighet individrikt djur-

lif. I största ymnighet funnos Atylus Smitti, en liten Lysia-
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nassid med röda ögon, en vackert röd- och gulfärgad Diasty-

lis (lik Diast. scorpioides), Ampelisca picta n. sp. och Chion-

oecetes opilio. Af den sistnämnda räknades 407 individer,

265 oV, 16 99 med och 126 99 utan ägg. Döda mollnskskal i

mängd, bland dem Modiolaria sp. talrikast. Af Lithodes spi-

nosissimus en cA

Anm. Från station 103 hämtade tschnktscher upprepade
gånger en art af slägtet Modiolaria samt Gammanis locusta,

från station 104 Hyas aranea.

Med ledning af föregående öfversigt af de undersökta

ställenas talrikast förekommande eller för öfrigt anmärknings-

värda djurformer blir det nu icke svårt att bilda sig ett om-
döme om

§ 8. Evertebratfaunans allmänna grunddrag.

Söka vi då först och främst efter former, som äro lik-

formigt eller åtminstone något så när likformigt spridda öfver

området i dess helhet, och som derjämte, hvarhelst de före-

komma, uppträda i sådan mängd, att de blifvade förherskan-

de på stället, så finna vi inom de olika djurklasserna några

sådana former, men inom ingen klass, enligt min tanke, så

många som bland krustaceerna. Der finnas några få arter

echinodermer, en sådan är företrädesvis Chiridota lsevis,

der finnas också några mollusker, bryozoer och möjligen hy-

droider, hvilka kunde komma under denna kategori, men de

uppfylla icke de båda betingelserna samtidigt i lika hög grad.

De komma således endast delvis under denna kategori, hvar-

för det tills vidare torde vara skäl att enbart påpeka de kru-

staceer, som synas mig i högre grad än alla andra karakteri-

sera det Sibiriska Ishafvets evertebratfauna. Sådana

a) Karakteristiska djurformer

äro i främsta rummet Idothea Sabinei, Idothea entomon, Dia-

stylis Rathkei, Atylus carinatus och Acanthostephia Malm-
greni. För att förstå detta, låtom oss öfverskåda dessa arters

kända förekomst inom det angifna faunområdet, och må vi

samtidigt hålla i minnet, att de undersökta ställenas antal

utgör 101.
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1. Idothea Sabinci

är funnen på ej mindre än 33 olika ställen, af hvilka 22 äro
belägna vester om kap Tscheljuskin (stationerna 10, 11, 13,

16, 18, 23, 25, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 52, 57, 58,

59, 65), och 11 i Sibiriska Ishafvets östra del (stationerna 67,

70, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88). Hon förekommer från 4

Idothea Sabinei.

eller 5 ända ner till 90 famnars djup och synes trifvas lika

väl på alla mellanliggande djup, bäst kanske likväl från 10

till 30 famnar, blott bottnens beskaffenhet och vattnets tem-

peratur och salthalt äro gynsamma för hennes trefnad. Hon
träffas ytterst sällan på hård sandbotten, lika sällan der bott-

nen utgöres af lera med stenar, någon gång finner man henne

på lerblandad sandbotten, men i de allra flesta fall der bott-
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nen är ren lera med ringa tillblandning af sand. Hon före-

drager vidare en temperaturgrad något under noll, ty på de

allra flesta ställen, der vi funnit henne, har hafsvattnets tem-

peratur vid bottnen vexlat mellan —0°,4 och — 1°,7. Endast

i två fall af tretiotre har hon förekommit på sådana ställen,

der vattnets temperatur varit betydligt högre, + 2°,6 (statio-

nerna 74 och 82), men de funna exemplaren voro då både få

och af en ytterst ringa storlek. Hon «är icke lika okänslig

som Idothea entomon för vattnets salthalt och öfriga kemiska

sammansättning, ty hon kräfver för sin trefnad och normala

utveckling en vattnets högre specifika vigt. De största exem-

plar jag sett, verkliga jättar i sitt slag, äro från stationen 88,

vester om kap Schelagskoj i mynningen af Tschaun-viken,

der vattnet vid bottnen hade en specifik vigt af 1,0252 och en

temperatur af — 1°,3. Der vattnets sp. vigt är långt mindre,

exempelvis mellan 1,0144 och l,oi98, såsom på stationerna 84

och 86, der äro också individerna få och småväxta, äfven om
temperaturgraden kan tyckas vara g}aisam för deras välbe-

finnande.

En omständighet har förefallit mig rätt egendomlig, den

nämligen att Idothea Sabinei, som är så likformigt spridd och

så vanlig i nästan hela Sibiriens Ishaf, helt och hållet sak-

nas inom det undersökta området mellan kap Schelagskoj och

Berings sund, en sträcka af 100 svenska mil. Det antagandet

ligger nära till hands, kan man tycka, att bottnens beskaffen-

het eller vattnets salthalt lägga obetvingliga hinder i vägen

för hennes trefnad. För några ställen äger detta visserligen

sin riktighet, ty der göra bottnens beskaffenhet och vattnets

ovanligt ringa salthalt hennes förekomst i hög grad svår, om
icke alldeles omöjlig. Men å andra sidan uppfylla stationerna

89, 91 och delvis äfven 92 vilkoren ganska väl i detta af-

seende. Jag tror alltså, att orsaken till Idothea Sabinei's från-

varo i hafvet invid Sibiriska kusten från kap Schelagskoj till

Berings sund måste sökas på annat håll.

Den orsaken är kanske icke så lätt funnen. Jag vet

icke, om det har mycken sannolikhet för sig, men jag är

böjd att tro, att strömförhållandena i Berings sund och längs

Tschuktsch-halföns nordkust utgöra det vigtiga moment, som
bestämmer Idothea Sabinei

1

s utbredning i denna del af Sibi-

riens Ishaf. Frågan om strömförhållandena der är ännu icke

vetenskapligt utredd, men genom uppgifter, som man har från

tschuktscher, är det kändt, att om våren och halfva sommarn
går strömmens riktning genom Berings sund mot norr och
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vidare längs Tschuktseh-halföns kust mot nordvest förbi Kol-

jutschin-ön och Rirkajpia, från slutet af juli månad, om hösten

och vintern deremot i omvänd riktning, från nordvest mot

sydost och vidare genom Berings sund mot söder — detta

med sådan styrka, att tschuktscherna under sina färder i sun-

det sommartiden ofta drifvas norr ut i Ishafvet. l Om man
nu får antaga, att Idothea Sabinei är en form, som i motsats

mot nere andra arter af hennes slägte föredrager ett djupare

och lugnt vatten och undviker ett med starkt strömdrag, en

sak som förefaller mig mycket trolig, då kan man möjligen

finna förklaringen till hennes frånvaro mellan kap Schelagskoj

och Berings sund i de nyss påpekade strömförhållandena. De

äro kanhända också närmaste orsaken dertill, att hon icke

förekommer i Stilla hafvets nordligaste del, det s. k. Berings

haf, som dock i många afseehden har mycken överensstäm-

melse med Sibiriens Ishaf.

2. Idothea entomon

är funnen på 31 olika ställen, hvaraf 16 äro belägna i Sibi-

riska Ishafvets vestra del (stationerna 4, 9, 10, 12, 13, 15, 18,

25, 29, 32, 37, 56, 57, 58, 59, 65), och 15 i dess östra (statio-

nerna 74, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 94, 85, 96, 99).

Hennes utbredning på djupet går från 3 eller 4 ner till 150

famnar, cl. v. s. nära nog till det största djup, som är iakt-

taget vid Novaja Semljas ostkust, men om man får döma af

de hittills kända fyndorterna, faller hennes vertikala utbred-

ning företrädesvis på grundare vatten, från 4 till 15 och 20

famnar. Lika som hon ofta träffas tillsammans med Idothea

Sabinei, ehuru då i de flesta fall i ojämförligt rikare mängd,

så väljer hon helst ren lerbotten framför hvarje annan, men
man finner henne icke sällan på stenig lerbotten och ännu

oftare på hård sandbotten. Hon är icke, liksom fallet är med
Idothea Sabinei, en ömtålig form, så att hon i sin förekomst

låter reglera sig af olika slags vatten, lugnt eller strömmande,

klart eller grumligt, af dess högre eller lägre temperaturgrad,

eller af dess större eller mindre salthalt. Hon förstår att

härda ut under de mest dika omständigheter, och detta till

en sådan grad, att det är svårt att säga, under hvilka för

hållanden hon egentligen trifves bäst. Det är kanske vid en

1 Dessa uppgifter äger jag af löjtnant Oscar Nordqvist, som af

tschuktscher erhållit flere värdefulla upplysningar om ström- och isförhål-

landena vid deras lands kuster.
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temperaturgrad kring — l°,s och i vatten, som äger en speci-

fik vigt af ända till 1,0252 (stationen 88), der hon når sin betyd-

ligaste, verkligt jätteartade storlek, men ännu i vatten, hvars-

specifika vigt (stationen 83) var l.ous och temperatur + 0°,o (der

alltså Id. Sabinei endast kommer till en småväxt utveckling),

finnes hon i alldeles otrolig mängd och i ytterst kraftigt ut-

Idothea entomon.

vecklade exemplar. För att anföra ett ytterligt exempel slut-

ligen, må det nämnas, att hon ännu förekom i riklig mängd
och medelmåttigt stora exemplar i Dicksons hamn (station

56), der vattnets temperatur vid bottnen tillfälligtvis var + 9°,o

och dess specifika vigt så låg som 1,0025.

I motsats mot Idothea Sabinei är Id. entomon således en
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ovanligt härdig form. Den förra är, bildligt att tala, stereo-

typerad i hela sitt utseende; hon är sig fullkomligt lik från

alla ställen, der hon är funnen: alltid samma hvitgula färg-

teckning, alltid samma proportioner i det helas och de sär-

skilda delarnas rundning.

Helt annorlunda är förhållandet med Idothea entomon.

Med sin förmåga att beqvärna sig efter betydliga ytterligheter

i vattnets värmegrad och salthalt ! och många andra omstän-

digheter förenar hon en böjlighet i form, en föränderlighet i

yttre skepnad, som endast kan finna sin förklaring i en ytter-

lig lifskraftighet. I Kariska hafvet (stationen 10), på 90 fam-

nars djup, har jag. funnit småväxta exemplar, smutsigt gul-

färgade, af ett sjukligt utseende och med starkt uppsvälda

epimerer; 2 de afvika så mycket från artens båda extremer,

den jättestora saltvattensformen å ena sidan och den för-

krympta bräckvattensformen eller den rena sötvattensformen

å den andra, att man kunde vara frestad att uppfatta dem
som egna, fristående arter, såvida man icke kände denna

1 Ett exempel må anföras. Den 9 augusti 1875 draggade jag i Kariska

hafvet strax vester om Hvitön, stationen 30, der vattnet vid bottnen (9 fam-

nars djup) var fullkomligt salt och hade en temperatur af - l°,o, men yt-

vattnet deremot visade en temp. af +7°, 8 och var fullkomligt Bott och drick-

bart. Det föll mig då in att göra några försök, huru de från bottnen upp-

hämtade djuren, Yoldior, Idotheor, Cumaceer, borstmaskar och andra, kunde

härda ut i det sota ytvattnet. Borstmaskarna dogo nästan ögonblickligen,

Yoldiorna visade snart tecken till qväfning, Cuinaeeerna (Diastylis Rathkei)

summo ännu under en half timmes tid lifligt omkring, Idothea Sabinei vi-

sade sjukliga symptom, drog sig krampaktigt samman och förblef orörlig

efter en timme, men Idothea entomon fann sig ännu ganska förträffligt och

rörde sig fritt omkring i sitt förändrade element fem till sex timmars tid.

Jag har sedan dess haft tillfälle ett par gånger att upprepa samma försök

med de båda Idothea-arterna, då de träffats samtidigt; resultatet har i alla

fallen blifvit detsamma. »Som ett gift verkar sött vatten på hafsdjur», säger

S. Loven. »Koksaltet är det åtgörande, dess närvaro verkar dödande på

sötvattensdjur, dess frånvaro på hafsdjur. Men detta märkvärdiga förhål-

lande äger ej rum till lika grad för alla djur.» Idothea entomon är en af

de få former, som kan tåla betydliga vexlingar i afseende på vattnets halt

af koksalt. — I sin lärorika afhandling . Om några i Vettern och Venern

funna Crustaceer (Öfversigt af Kgl. Vetensk.-Akad. Förhandlingar, 18:de årg.

[1861] sid. 285—314) redogör prof. 8. Loven (sid. 288—290) för For chh a rn-

me^s, Beudanfs, Quatrefages' och sina egna rön beträffande olika

djurslags lifaktighet i olika beskaffade vatten. Der finner man hänvisningar

till literaturen i detta ämne, som vore väl värdt en omfattande systematiskt

drifven undersökning.
"2 Denna egendomliga form kommer att afbildas framdeles i min af-

handling om Sibiriska Ishafrcts Crustacea malacostraca.
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besynnerliga djurforms böjlighet och dess af omständigheterna
beroende skepnad och färgteckning.

Jag känner inga djur från Sibiriens Ishaf, som finnas lika

jämt fördelade, och hvilka man har utsigt att lika ofta träffa

på der, som Idothea entomon och Id. Sabinei, och när jag i

det föregående talade om gamla gengångare», så hade jag-

främst i minnet dessa två arter. De hafva båda träffats på
nästan lika många ställen, en sak som bäst talar för deras

lika allmänna förekomst, de sämjas icke sällan i hvarandras

sällskap inom samma område, större eller mindre, men lika

ofta lefva de åtskils och intaga särskilda områden, der de då,

hvar på sitt håll, utgöra den individrikaste djurarten. Så till

vida hafva dessa två arter en fullkomlig likhet med hvar-

andra i sin förekomst. Men der finnes å andra sidan en stor

olikhet dem emellan. Den består deri, att Idothea entomon
uppträder, hvarhelst hon förekommer, i ett ojämförligt mycket
större antal individer än Id. Sabinei, och denna regel har sin

tillämpning antingen de lefva åtskils eller tillsammans. Sta-

tionen 79 lemnade 101 exemplar af Id. entomon mot 14 af Id.

Sabinei, stationen 81 lemnade 48 af den förra mot 29 af den

senare, stationen 84 lemnade resp. 350 och 2 af hvardera arten.

Stationen 93 slutligen lemnade efter blott en kort tids trawl-

ning 800 exemplar af Id. entomon, men intet af Id. Sabinei.

Dessa exempel kunna vara tillräckliga för att visa, att Id.

entomon i Sibiriens Ishaf förekommer i en ojämförligt mycket större

mängd än Id. Sabinei.

Vid ett föregående tillfälle, när fråga var om Kariska

hafvets lägre djur, har jag påpekat såsom en egendomlighet

för detta haf, att det karakteriseras af Idotheornas slägte och

att det är företrädesvis deras provins. l På grund af den er-

farenhet, som jag sedermera vunnit rörande evertebratfaunans

sammansättning i Sibiriska Ishafvets östra del, vill jag nu
tillägga, att sak samma gäller om denna, och detta i långt

högre grad än om den vestra delen, Kariska hafvet. Den
satsen äger man nu ovedersägligen rätt att ställa upp såsom

Sibiriska Ishafvets första djurgeografiska kännemärke, att det är

Idotheornas provins, ty inga andra större djurformer förekomma

der så likformigt spridda eller i en sådan talrik mängd som
Idothea entomon och Id. Sabinei.

Det återstår mig nu att redogöra för tre andra djurarter,

1 Jfr Nordenskiöld och Théel, Redogörelse för de svenska expeditio-

nerna till mynningen af Jenisej år 1876 (Bihang till Kgl. Sv. Vet.-Akad.

Handlingar, Bd 4.' N;o 11), sid. 21.

46
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som också synas mig karakterisera Sibiriens Ishaf, men i

mindre mån än de nyss nämnda. Den främsta bland dessa

är utan tvifvel

3. Diastylis Rathkei,

som är funnen på 13 olika punkter i Kariska hafvet (statio-

nerna 16, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 52, 56), och på
7 i hafvet öster om kap Tscheljuskin (stationerna 75, 84, 91,

93, 94, 96, 99). Hon förekommer från 3 till 60 famnars djup,

företrädesvis likväl på de ringare, vanliga djupen, d. v. s. från

8 till omkring 25 famnar. Hon lefver ofta sällskapligt med
Idothea entomon, lika ofta med Id. Sabinei, och ungefär lika

ofta på ställen, der de nämnda båda arterna saknas. Det

Diastylis Rathkei.

finnes vidare tre djurarter, af helt andra grupper, med hvilka

hon dessutom företrädesvis trifves tillsammans; de äro i Ka-

riska hafvet Yoldia arctica, i Sibiriens östra Ishaf Alcyonidium

mammillatum, i båda Chiridota lsevis. Hon föredrager helst

hård, ren sandbotten, eller sandbotten med ringa tillblandning

af lera, men någon gång träffar man henne äfven på hård

stenbotten, sand- eller lerbotten med stenar, eller ren lera.

Hon lefver talrikast och i kraftigt vuxna exemplar der vatt-

net är rent och strömmen stark; hon tål icke gerna den vatt-

nets utspädning eller höga värmegrad, som Idothea entomon,

men om hon någon gång kommit att lefva i ett tidvis mycket

bräckt och varmt vatten, som t. ex. i Dicksons hamn (stat. 56),

så har hon antagit en ovanligt sammankrympt form. I Dick-

sons hamn lefde hon visserligen i mycket stor mängd, men
hon förde der helt säkert ett aftynande lif, ty der fans icke

ett enda exemplar bland flere hundrade, som kunde mäta sig

ens med de medelstora i Östersjön.
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Hvad angår Diastylis Rathkei's talrikhet, så är den verk-

ligen förvånande, långt större än Idothea entomon's. Der hon
finnes, förekommer hon oftast i oräkneliga massor, tusentals

exemplar, ty om man på "ett sådant ställe låter svablarna
ligga ute blott några få timmar, äro de alldeles fullsatta med
individer af denna art, när de åter tagas upp. Hon lefver i

minst lika tallösa massor, som t. ex. Anonyx lägena vid Spets-

bergens kuster. Hon är således hvad man lämpligast kan
kalla formationsbildande, alldeles som Idotheorna, Yoldia arc-

tica, Chiridota lsevis, Reticulipora intricaria, Alcyonidium
mammillatum och flere andra djurarter i Sibiriens Ishaf.

4. Atylus carinatus

är funnen på 17 olika ställen, 6 belägna vester om kap Tschel-

juskin (stationerna 18, 28, 35, 45, (52), 64), och 11 öster derom
(stationerna 74, 75, 76, 82, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 96). Det är

en form, som håller sig till det sublitorala bältet och i de

flesta fall lefver från 3 till inemot 20 famnars djup. Blott en

enda gång skulle han vara funnen på 60 famnars djup (stat.

52), men när jag nu stält tillsammans alla andra punkter,

der han förekommer, så förefaller det mig otroligt, att han i

Ishafvet skulle lefva vid ett sådant djup som 60 famnar. Jag
antager alltså, att här måste hafva inträffat en tillfällig sam-

manblandning af djurarter från olika lokaler, och att Atylus

carinatus i Sibiriens Ishaf icke gerna förekommer på synner-

ligen större djup än 20 famnar. Han föredrager rent och

klart vatten med någon ström och träffas på botten af olika

slag, såsom hård ren sand, sandbl. lera, fin oblandad lera,

lithothamnionbotten, stenbotten med alger och hård sten-

botten utan någon växtlighet. Han är icke en så utpräglad

ishafsform, som t. ex. Idothea Sabinei eller Acanthostephia

Malmgreni, ty om han också helst har sitt tillhåll i vatten

under — 0° och af en högre specifik vigt, så trifves han å

andra sidan ännu rätt väl vid en temp. af + 2°,e (stationerna

74 och 82) och en vattnets specifika vigt mellan 1,0145 och

1,0120. I detta afseende har han således mycken likhet med
de härdiga formerna Idothea entomon och Diastylis Rathkei.

Den omständigheten förklarar också, hvarför han, som genom
sin nutida utbredning visar sig vara en äkta arktisk form,

kan finnas qvar såsom en öfverlefva sedan istiden på ett enda

ställe vid Norges vestkust, der professor Lilljeborg funnit

honom på 40—50 famnars djup.
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Atylus carinatus uppträder på långt när icke i den tal-

rika mängd som de föregående tre arterna. Han är fåtalig

öfverallt der han hittills är funnen, och om alla de föregående

arterna äro verkligt formationsbildande, så är han det der-

emot icke. Deruti, liksom i några andra förhållanden, visar

han mycken öfverensstämmelse med den sista af de krusta-

ceer, som jag betecknar såsom de karakteristiska för Sibiriens

Ishaf, nämligen

5. Acanthostephia Mdlmgreni.

Denna art s}mes förekomma ganska vanligt i Sibiriens

Ishaf, som säkerligen ' är den del af polarbassängen, der hon

Acanthostephia Malnigreni.

har sitt egentliga utbredningscentrum. Hon är en äkta ark-

tisk form, som ännu aldrig funnits utanför Ishafsfaunans

gräns. Hon lefver oftast sällskapligt med Atylus carinatus

och Idothea entomon, nästan lika ofta med Diastylis Rathkei,

men mera sällan med Idothea Sabinei. På intet ställe har
hon ännu träffats, utan att också någon eller några af de

nämnda arterna lefvat der på samma gång. De ställen, på
hvilka hon är funnen, äro vestér om kap Tscheljuskin statio-

nerna 18, 19, 22, 28, 29, 35, 37, 64, och i Sibiriens östra Ishaf

stationerna 84, 88, 93, 94, 95, 96, 99 — således sammanlagdt
15 ställen. Liksom Atylus carinatus, så lefver också Acan-
thostephia Malmgreni på grundare vatten, i det sublitorala
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bältet, från 3 till 23 famnar, nedanför hvilket djup hon endast

undantagsvis förekommit; oftast träffas hon mellan 3 och 12

famnars djup. Hård, ren sandbotten väljer hon företrädesvis

till uppehållsort, men man finner henne äfven på ren sten-

botten, med eller utan algvegetation, och på den rena, oblan-

dade leran. Så som hon är en rent arktisk form, för öfrigt

en jätte och genom många karakterer vida skild från sina

närmaste samslägtingar bland amfipoderna, så' vistas hon ute-

slutande i vatten, hvars temperatur är ständigt under noll,

mellan — 0°,4 och — 2°,o. Det har förefallit mig, som skulle

hon trifvas bäst i ett vatten om — l°,s till — l°,e temperatur

och omkring 1,0235 sp. vigt, alldeles utan hänsyn till om bott-

nen utgöres af hård sand eller gröfre stenar, ty på sådana

ställen (stationerna 94 och 99) har hon träffats i större mängd
än annorstädes. Häruti visar hon således mycken öfverens-

stämmelse med Idothea Sabinei, men stor olikhet deremot

med de öfriga karakteristiska djurformerna, Idothea entomon,

Diastylis Rathkei och Atylus carinatus. Med denna sist-

nämnda art åter delar hon det gemensamt, förutom överens-

stämmelsen i vertikal utbredning, att hon aldrig uppträder i

större massa på samma ställe, och att hon således, i likhet

med samma art, icke kan sägas vara formationsbildande. Men
hon måste icke för ty, på grund af den likformiga spridnin-

gen, betraktas som en för Sibiriens Ishaf i dess helhet mycket
karakteristisk djurform.

Efter denna framställning af de för Sibiriska Ishafvet

karakteristiska djurformernas uppträdande och de vilkor, som
enligt min tanke i främsta rummet bestämma deras förekomst

der, bör jag kanhända lemna en öfversigtlig bild af deras

horisontala och vertikala utbredning inom detta område.

Tager jag på samma gång hänsyn till bottnens beskaffenhet,

samt vattnets temperatur och specifika vigt vid bottnen, så

får denna öfversigt följande utseende.
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gång bör kunna sökas i Spetsbergens djupare, kalla vatten,

der hon ännu icke, så vidt jag vet, är funnen. Vi äga visser-

ligen icke några uppgifter om hennes talrikhet i Nordameri-
kas arktiska arkipelag, men jag förmodar, att hon bör vara
minst lika talrik der som i Sibiriens Ishaf, att följaktligen

hennes spridning och rikedom på individer äro temligen lik-

formiga inom hela det rent arktiska området. x Så är der-

emot icke förhållandet med
Idothea entomon, ty hon visar en helt annan utbredning.

Hon är nämligen icke funnen vester om norra Novaja Semlja,

ej heller mellan Novaja Semlja och Frans Josefs land, icke

vid Spetsbergen, eller vid Grönland, eller i Nordamerikas ark-

tiska arkipelag, eller i Atlantens kalla area, — och man kan
heller icke hysa någon grundad ntsigt att finna henne der.

Men hon lefver utefter hela Gamla verldens norra kust, från

Varangerfjorden i vester till Berings sund i öster, och vidare

i Stilla hafvets nordligaste del, Berings haf, vid Kamtschatka
och i Ochotska hafvet. Hon är således icke en cirkumpolär
art, men hon intager ändå nära hälften, 160 längdgrader, af

polarbassängens rund. Hon är vidare funnen ganska talrikt

i hela Östersjön, - i Bottniska och Finska vikarna, i Vettern

och Målarn, Ladoga och Peissen, i Kaspiska hafvet, Kara-
bugas och Aral, 3 samt Jenisej-floden åtminstone till Tolstoj

nos. Det vore icke besynnerligt, om man skulle finna henne
ända uppe vid Jenisejsk, eller till och med i Bajkal-sjöns 4

1 Nordenskiöld har vid Pattorfik på Noursoak-halfön på Grönland i

en grågrön basaltsand, som är på väg att ombildas till basalttuff, vid en höjd

af 10—100 fot öfver hafvet, funnit Id. Sabinei subfossil tillsammans med
skal af Mya truncata, M. arenaria, Cyrtodaria siliqua, Saxicava arctica, S.

norvegica, Tellina sabulosa. T. tenua, Astarte corrugata, A. elliptica, Cardium
islandieum, C. grönlandicum, Leda pernula, Mytilus edulis, Pecten islandicus

och Tritonium hydrophanum. Jfr A. E. Nordenskiöld, Redogörelse för en

expedition till Grönland dr 1870 (Öfvers. af Kgl. Vetensk.-Akad. Förhand!.,

27:de årg. [1870] sid. 973—1082). sid. 1016-1019.
2 »Kallebodstrand, eller rettere Grundene i Öresund, synes at danne

Nordgränsen for den i Östersöen forekommende sydlige Hörde af denne

eliers boreale Form» säger Meinert, Crustacea Isopoda, Amphipoda et Deca-

poda Danice (Naturhist, Tidsskr , 3 R. 11 Bd, 1877), sid. 84.

3 I ett nyligen utgifvet, ytterst innehållsrikt och på omfattande under-

sökningar grundadt arbete af O. A. Gr imm (Kaspiskoj more i jevo fauna, I

& II. S:t Petersburg 1876 & 1877) finner jag, att Id. entomon, jämte Mysis

relicta, är funnen icke allenast i Kaspiska hafvet, utan äfven i Karabugas

och Aral. I Kaspiska hafvet lefver hon åtminstone vid 115 famnars djup.

4 Det vill dock verkligen synas, som Idothea entomon icke skulle stå

att finna i Bajkal-sjön. Dr Benedikt Dybowski, som år efter år varit i

tillfälle att grundligt undersöka denna egendomliga insjös evertebratfauna,

har försäkrat mig, att han aldrig funnit Idothea entomon der.
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större djup, eller i Balkasch. Hvad vi kunna lära af hennes

förekomst i de bräckta eller rent söta vattnen, i Östersjön,.

samt i svenska och finska insjöar, liar professor S. Loven
visat i den anförda skriften »Om några i Vettern och Venern
funna Crustaceer».

Om man vill se saken i stora drag, kan man säga, att

Iäothea Sabinei l:o) är cirkum polär och dessutom 2:o) före-

kommer i polarbassängens Atlantiska arm, men 3:o) saknas i

dess Berings-arm och sålunda undviker det djupområde, der

Kurö Sivo-strömmen på ytan framgår inom det verkliga Is-

hafvet. Om Idothea entomon åter gäller det, att hon l:o) icke

är cirkumpolär, utan inskränkt till Gamla verlden blott, att

hon dessutom 2:6) förekommer i polarbassängens Berings-arm,

men att hon 3:o) saknas i dess Atlantiska arm, d. v. s. att

hon undviker det djupområde, der Golfströmmens nordligaste

förgreningar framgå pä ytan. Hvarpå en så olika utbredning

beror är nu omöjligt att säga, men den saken kunde bli före-

mål för en mycket lärorik undersökning.

Diastylls Rathkei är cirkumpolär, liksom Idothea Sabinei,

men hon är icke inskränkt till det arktiska området allenast,

hon är äfven boreal. Hon förekommer således i Hvita hafvet,

i Sibiriens Ishaf, i Nordamerikas arktiska arkipelag, vid Grön-
lands, Spetsbergens, Novaja Semljas och Frans Josefs lands

kuster, och vidare i Östersjön, vid Danmark och Norge. Men
inom det boreala området är hon långt mindre än inom det

arktiska. Hennes natur är alltså arktisk, l hvarför hon med
skäl må anses såsom en vid Skandinaviens kuster sedan is-

tiden öfverblifven form. På samma sätt tror jag också man
bör uppfatta

Atyhis carinatus, som likaledes är funnen, ehuru hittills

blott på ett enda ställe, vid Skandinaviens vestra kust, men
för öfrigt är inskränkt till det rent arktiska området, Grön-
land, Spetsbergen, Murmanska hafvet, Novaja Semlja och Si-

biriens Ishaf. Antagligen är han en. cirkumpolär form, ehuru
vi ännu ingenting känna om hans förekomst i Nordamerikas
arktiska arkipelag.

En äkta arktisk form, ehuru ingalunda cirkumpolär, är

Acanthostephia Malmgreni. Hon har sin utbredning från Spets-

bergen, der hon först upptäcktes af svenska expeditionen 1861,

förbi Frans Josefs land och Novaja Semlja och vidare längs

1 Härför talar också den omständigheten, att hon är funnen i hafvet

mellan Grönland och Spetshergen, vid 81° n. br. och 1° ostl. längd, på 540

famnars djup af 1868 års svenska polarexpedition.
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Sibiriens hela Ishafskust öster ut till Berings sund. Hon tyckes

alldeles saknas vid Grönland och i Nordamerikas arktiska

arkipelag, t)7 det är icke tänkbart, att en så storväxt och till

utseendet egendomlig form skulle hafva undgått uppmärk-
samheten, om den funnits der.

b) Utpräglade vertikala regioner finnas icke.

Sedan Forbes' och Örsted's undersökningar 1
i början

af 1840-talet öfver hafsdjurens utbredning mot djupet, den

förres vid Britanniens kuster och i Egeiska hafvet, den sena-

res i Öresund, har man velat indela hafsfaunan i flere olika

regioner, allt efter de talrikare, d. v. s. mera karakteristiska

djurarternas uppträdande, deras öfvervägande mängd och de-

ras slutliga försvinnande och ersättning af andra vid bestämda
djup. Ett sådant förfaringssätt har sin stora praktiska be-

tydelse, ty derigenom kan man i öfverskådligare bilder samla

en faunas särskilda beståndsdelar, som gruppera sig helt na-

turligt kring de mera individrika arterna, Det har befunnits

äga sin tillämpning sedermera på olika håll, så t. ex. vid

Frankrikes kuster, der Audouin och Miln e-Edwards, så i

Skandinaviens haf, der S. Loven och M. Särs, så i Ochotska

hafvet, der A. Th. von Middendorff samlat iakttagelser i

samma riktning. Molluskerna hafva i de flesta fall varit den

djurgrupp, derifrån man hämtat exemplen och hvarpå man
grundat indelningarna. Men det kan å andra sidan icke för-

nekas, att mycket måste vid ett sådant delande blifva beroen-

de af godtycke, ty det är icke alltid så lätt att säga, hvilken

djurart egentligen är den öfvervägande inom ett visst djup-

område, och för öfrigt är det tydligt, att gränserna för ett

djupområde måste vara något sväfvande och obestämda, t. o.

m. i ett och samma haf. Från till 100 famnar (men ej så

utpräglade der nedanför) tyckas emellertid sådana skilda regio-

ner finnas i alla haf utom de rent arktiska. Jag skall nu
med några ord tala om, huru saken förhåller sig i Sibiriens

Ishaf.

I ett arbete »Ueber die Algenvegetation des Murmanschen
Meeres an der Westkiiste von Novaja Semlja und Wajgatsch»

*

1 Forbes har först nedlagt resultatet af dessa undersökningar i sina

skrifter On the Associations of Mollusca of the British Coasts (Edinb. 1840)

och Report on the Mollusca and Radiata of the Aegean Sea (London 1844).

Örsted har behandlat Öresunds djupregioner i sin skrift De regionibus

marinis freti Öresund (Kbhvn 1844).
'
2 Nova Acta Reg. Soc. Scient. Ups., Ser. III. Vol. extra ordinera editum.

Upsala 1877.
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har F. R. Kjellman egnat ett särskildt kapitel (sid. 57—67)

åt algvegetationens olika regioner. Dessa äro, enligt hans
undersökningar, vid Novaja Semljas kuster tre, nämligen l:o)

den litorala regionen, som omfattar hvad man i Norge plägar

benämna »fjären», den del af hafsbottnen, som blottas vid

ebb, men åter täckes af vatten vid flod ; 2:o) den sublitora

regionen, som följer i ordning näst denna och, i fråga om
algerna, sträcker sig ner till 20 famnars djup; 3:o) den eli-

torala regionen, som omfattar alla nedanför 20 famnar be-

fintliga djup.

När jag samlat mina iakttagelser öfver hafsdjurens ut-

bredning i Sibiriens Ishaf, för att se till, om äfven de kunde
medge en indelning i regioner, har jag kommit till den åsig-

ten, att om en sådan indelning bör göras, så Jcommer hon i det

närmaste att sammanfalla med Kjellman' s tre regioner. Jag
vill alltså, för den lättare öfversigtens skull, antaga tre verti-

kala regioner för Sibiriska Ishafvets evertebratfauna, hvilkas

namn mycket passande blifva desamma som de, hvilka Kjell-

man användt för algvegetationen. Men det må genast an-

märkas, att jag är mycket oviss, hvar gränsen mellan den
sublitorala och den elitorala regionen bör sättas. Det natur-

ligaste blir kanhända att sätta denna gräns vid 30 till 40

famnars djup. Vilja vi nu taga dessa tre regioner i närmare
skärskådande, så möter oss i främsta hand ett ganska egen-

domligt förhållande, nämligen det att

den litorala regionen

äger inga djur, och detta märkliga förhållande finner sin för-

klaring i följande omständigheter.

Under en mycket stor del af året, för de olika ställena

något olika, men i medeltal antagligen nio månader, omgifves

Sibiriska Ishafvets hela kuststräcka af en sammanhängande,
obruten ismassa, som naturligen under den tiden, på grund
af sin betydliga tjocklek, gör all litoral vegetation och litoralt

djurlif omöjliga, och när denna en gång försvinner från ku-

sten, så sker det endast delvis, på vissa korta tider, eller

träda andra omständigheter genast i stället, som verka häm-
mande och förstörande för ett litoralt djurlifs fortkomst. Hvad
först och främst det under en vinters lopp nybildade istäckets

tjocklek angår, så äger man två direkta iakttagelser deröfver

från Sibiriens kuster, nämligen af Wrängel, som i närheten

af Nysibiriska öarna mätt den nybildade hafsisens tjocklek



732 STUXBEIiG, EVERTEBSATFAUNAN I SIB I1UES S ISHAF.

till 9\ 2 fot, och af Vegas expedition, som vid Tschuktsch-
halfön, i närheten af Berings sund, mätt den till 6 fot. ! Det
är icke oantagligt, att på andra ställen, t. ex. vid kap Tschel-
juskin och Taj myrlandets hela ostkust, den nybildade isen

når en ännu betydligare tjocklek, 2 men 8 fot tyckes dock
vara det medeltal, till hvilket i Ishafvet den nybildade hafs-

isens maximitjocklek kan uppgå under en vinters lopp. Här-
till kommer ännu, att ispressningarna direkt mot stränderna
eller mot grundisar, som ligga strandade framför dessa, under
vinterns ihärdiga nordanstormar bilda torosser eller iskast,

som ytterligare förstora ismassans skadliga inflytande på det

egentliga litorala bältet. Tolf fot eller två famnar under vattnets

naturUija nivå tror jag vara det minimum, till hvilket vinterisen

sträcker sina förödande verkningar; som regel skulle man mycket
väl kunna antaga tre famnar. Om man nu vidare får antaga,

att den tid, som kustlinien omgifves af sin mäktiga vinteris,

något så när öfverensstämmer med den tidslängd, som de
stora i hafvet utfallande flodernas mynningar äro isbelagda,

1 Den nybildade vinterisens tillväxt och aftagande vid Vegas öfver-

vintringsplats (lat. 67° 7' n., long. 173' 24' vest) bör helst ses i sammanhang
med lufttemperaturen under de olika månaderna. Jag lemnar fördenskull

en sammanställning' af båda. Isens tjocklek är mätt två gånger i månaden
af kapten L. Påla n der.

1879,

1878, Oktober...,

November.

December

.

Januari ...

Februari...

Mars
April

Maj

Juni

L u f 1

1
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så lemnar oss von Middendorff 1 goda upplysningar i den

vägen. Han säger, att Jenisej är oafbrutet isbelagd i sin

mynning 295 dagar årligen, Päsina 303, Tajmyr 297, Chatanga

272, Olenek 274,' Lena 252, Jana 2G0 och Kolyma 286 dagar.

Men man har äfven, i afseende på kustisens varaktighet, några

direkta iakttagelser att stöda sig vid. Först och främst från

Vegas öfvervintringsplats ; der belade sig hafvet med is de

sista dagarne af september 1878, och först i slutet af juli 1879

kunde kusten sägas vara fri från den nybildade vinterisen.

Vid Tajmyr-ön, som var skenbart fri från all kustis, låg ännu
den 14 augusti 1878 vid stranden en på några ställen grof is-

fot från en till halfannan fots djup under vattnets yta, och

några dagar senare, den 18 augusti, såg jag detsamma vara

förhållandet på ett par punkter vid kap Tscheljuskin. Der
sträckte sig isfoten ännu längre ner, till ungefär två eller tre

alnars djup. Löjtnant Nordqvist har gjort alldeles samma
iakttagelser vid Jalmals norra strand, i Hvitö- sundet, den 4

augusti 1878. Det litorala bältet hinner på sådana ställen

knappast blifva^ fritt från den gamla isen, förr än ny is åter

begynner bilda sig der igen. Det är alldeles påtagligt, att

under dylika förhållanden inga alger kunna rotfasta sig eller

några djur finna skydd eller föda inom det litorala bältet.

Men äfven der kustisen tidvis är borta, der är förhållan-

det ändock detsamma. Ty dels är tiden, som skulle medge
växter och djur att fatta fast fot der, för kort, dels utbreder

sig de väldiga flodernas söta vattenmassa till ansenligt djup

invid stränderna, dels slutligen lemnar kustranden under som-

marmånaderna genom snöns smältning och ännu mera den

då och då till stränderna införda drifisen ständigt ny tillförsel

af sött vatten, som är ogynsamt för litorala djurformers tref-

nad. 2 Icke en gång Gammarus locusta, som eljest icke är så

1 Reise iv den äussersten Norden und Osten Sibiriens, Bd IV: 1 sid. 469

(S:t Petersburg 1861).

- Om drifisens skadliga inflytande i öfrigt kan man läsa hos Kjellman.
Han säger (anf. st. sid. 00) ganska träffande: »Wer an dem eisumgebenen

Kusten der liochnordischen Gegenden Zeuge der unaufhörlichen Bewegun-
gen nach allén Bichtungen hin gewesen ist: der Erhöhung, Setzung, der

vor- und ruckwärts gehenden Bewegung u. s. w., in weleher sich besonders

das Treibeis beflndet — öder wer die gewaltsame Heftigkeit beobachtet, mit

weleher mächtige Eisblöcke vom sturmbewegten Meere hervorgewälzt. ge-

schleudert und hoch an das TJfer geschoben. — der sieht sich unbedingt genö-

thigt in der Einwirkung des Eises eine der mächtigeren, wenn auch nicht

die mächtigste, Ursachen der Armuth zu sehen, welche das litorale Boden-

gebiet an den Tag legt.»
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nogräknad i fråga om vattnets salthalt, finnes der, man måste

söka honom på större djup, nedanför det litorala områdets

gräns, ty han vidtager först på tre famnars djup. Af allt

hvad jag erfarit om Sihiriska Ishafvets evertebratfauna tror

jag mig således med skäl kunna påstå, att den litorala regio-

nen icke äger några djur, och det måste vara en egendomlig-

het, som endast tillkommer rent arktiska eller antarktiska haf.

Be djurarter, som eljest hafva sitt egentliga tillhåll inom litoral-

regionen och pä goda grunder sägas känneteckna denna, hafva så-

ledes, när de förekomma i Sibiriens Ishaf, dragit sig ner mot dju-

pet, d. v. s. till

den sublitorala och den elitorala regionen.

Det bästa exemplet härpå lemnar oss Gammarus locusta.

Andra exempel kunna hämtas från Onesimus litoralis, On.

plautus, Atylus carinatus, samt åtskilliga balanider, bryozoer

och hydroider, som eljest äro företrädesvis litorala.

Hvad nu skilnaden mellan dessa båda regioner angår, så

kan det icke förnekas, att det gifves djur, som äro antingen

sublitorala eller ock elitorala. Men de äro icke många, som
låta sig så noggrant reglera af djupförhållandena.

Sublitorala äro t, ex.

bland maldkostraceer

:

Mysis oculata (3—26), »

Diastylis resima (4— 10),

Idothea nodulosa (3—20),

Anceus elongatus (26),

Hippomedon Holbölli (8— 15),

Onesimus Edward si (4—30),

Orchomene pinguis (10),

Pontoporeia femorata (3—20),

» setosa (5),

Monoculodes borealis (3—16),

Parapleustes ? glacialis (5— 10),

Atylus Smitti (20),

Halirhages fulvocinctus (3— 15),

Melita diadema (12),

Gammaracanthus loricatus (5—36),

1 Siffrorna inom parentesen här och i det följande utmärka de resp.

arternas batymetriska utbredning i famnar.



VEGA -EXPEDITIONENS VE TEN SKA fl IGA A B HETEN. 735

Amathilla pinguis (3—20),

Lilljeborgia fissicornis (20;,

Tritropis aculeata (5—36),

» fragilis (3—30),

Haploops setosa (12),

Glauconome leucopis (16—22),

bland polycheter:

Polynoe Sarsi (2—20),

Bylgia elegans (20),

Nephthys Hombergi (3—10),

Mysta barbata (10),

Anaitis Wahlbergi (17),

Scoloplos armiger (2—32),

Travisia Forbesi (2—20),

Scalibregma inflatum (2—26),

Trophonia plumosa (2—20),

Bräda villosa (2—32),

» grannlata (20),

Maldane Sarsi (4—32),

Praxilla prsetermissa (5—20),

Amphicteis Grubei (4—30),

» gracilis (26),

labiata (8—26),

Sabellides borealis (10),

Samytha palleseens (26),

Melinna cristata (20—26),

Euchone tuberculosa (4—32),

bland bryozoer:

Crisia denticulato-producta (28),

Tubulipora fungia (18),

bland möllusker:

Mya truncata (2—20),

Lyonsia arenosa (2—23),

Tellina solidula (4—26),

Venus fluctuosa (3-30),

Cardium grönlandicum (2—20),

Margarita grönl. laevigata (5—15),

» argent. gigantea (11—26),

Trichotropis borealis (3—20),

Natica flava (8),

Amauropsis helicoides (8).
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Amaura candida (10— 15),

Pleurotoma turricula v. nobilis (4—30),

» » v. scalaris (2—32),

» borealis v. ventricosa (9—20),

Buccinum grönlandieum (8—18),

Trophon clathratus v. Gunneri (10—20),

Utriculus semen (8—20),

» » v. elongata (10—32),

Cylichna insculpta v. valida (3— 15),

» Reinhardti (2—32),

Philine (?) punctata (3—20),

» lineolata (20—26),

Aeolis (?) papillosa (10),

» salmonacea (5),

Clione limacina (0),

bland echinodermer

:

Cucumaria Koreni (4— 15),

» minuta (21—28),

Eupyrgus scaber (4—32),

Echinaster sanguinolentus (10—15),

Ophioglypha nodosa (2—30).

Elitorala äro t. ex.

bland maldkostraceer

:

Crangon salebrosus (55— 60),

Eurycope gigantea (130),

Paranthura arctica (30— 123),

Apseudes sp. (150),

Onesimus abyssicola (110),

Orchomene serrata (100),

Oedicerus borealis (55),

Acerus phyllonyx (60— 123),

Cleippides quadricuspis (50— 125),

Amatliillopsis spinigera (50— 135),

Tritropis Helleri (60),

Haploops lineata (60),

Paradulichia sp. (50),

bland polycheter:

Polynoe aspera (50),

> borealis (50),

Phyllodoce citrina (55),
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Lumbrinereis fragilis (60), .

Notomastus latericeus (35),

Myxicola Steenstrupi (100),

Apoinatus globifer (40—125),

bland bryosoer:

Crisia eburneo-producta (50—125),

Diastopora repens (35),

» simplex (35),

» intricaria (35—125),

Tubulipora incrassato-fungia (40—90),

Defrancia lucernaria (35—80),

Entalophora deflexa (40—125),

Hornera violacea f. proboscina (40— 125),

Biflustra abyssicola (130),

Oellularia ternata f. duplex (50—125),

>• scabra f. elongata (50—80),

Cribrilina punctata (35—125),

Hippothoa biaperta (50—125),

Diseopora Skenei (35),

» cellulosa (40—125),

bland mollusker:

Yoklia intermedia v. major (40—70),

» propinqua (00),

Area glaeialis v. pectunculoides (130),

Lima sulculus (40—G0),

Pecten Hoskynsi v. major (30—125),

Trichotropis borealis v. turrita (50—125),

Buecinum Mörchi (50—125),

bland echinodermer

:

Orcula Barthi (150),

Molpadia borealis (90),

Elpidia glaeialis (60-125),

Pteraster militaris (60),

Sola si er furcifer (35—125),

Opbioscolex glaeialis (80— 130),

Astrophyton euenemis (40—120).

Så vidt mina undersökningar hittills sträckt sig, vill det

synas, som vore de rent elitorala djurformernas antal långt

mindre än de rent sublitoralas. Detta beror derpå, att de

sublitoräla djurfarmerna, hvilkas nedre gräns han sättas vid SO till

47
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40 famnars djup, icke trifvas der nedanför, men att, å andra sidan,

de elitorala formerna till en mycket stor del härda ut afven på långt

ringare djup och således stiga långt upp i den sublitorala regionen.

Sådana djur, som äro gemensamma för båda regioner-

na, äro t. ex.

bland malakostraceer

:

Hyas aranea (5—60),

Hippolyte Gaimardi (3—70),

Sabinea septemcarinata (10—70),

Erythrops Goesi (10—90),

Diastylis scorpioides (4—70).

> Rathkei (4—70),

» Goodsiri (5—70),

» spinulosa (5—70),

Leucon nasica (10—50),

Eudorella emarginata (16—90),

Munnopsis typica (17—120),

Eurycope cornuta (30—90),

Idothea Sabinei (5—90),

.-> entomon (5—150),

» bicuspida (2—125),

Anonyx lägena (5—70),

:> pumilus (8—70),

Onesimus plautus (3—90),

Orchomene minuta (10—60),

Harpinia plumosa (26—70),

Oedicerus lynceus (3—60),

Acanthostephia Malmgreni (3—102),

Aceropsis n. gen. & n. sp. (5—70),

Pleustes panoplus (5—60),

Atylus carinatus (4—60),

Ampelisca Eschrichti (4—70),

Haploops tubicola (5—70),

Byblis Gaimardi (4—70),

Podocerus anguipes (2—90),

Aegina echinata (5—70),

bland pohjcheter :

Nychia cirrosa (2—70),

Polynoe scabra (5—130),

» rarispina (5—90),

» imbricata (5—60),
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Polynoe badia (12—90),

Melrenis Loveni (8—70),

Eucrante villosa (26—60),

Pholoe minuta (2—50),

Nephthys ciliata (2—60),

» Malmgreni (2—90),

Phyllodoce grönlandica (2—50),

Syllis monilicornis (25—90),

Nereis zonata (2—150),

Lumbrinereis minuta (2—150),

Onuphis conchilega (5—125),

Ammotrypane aulogaster (5—70),

Eumenia longisetosa (10—120),

Ephesia gracilis (10—70),

Spiochsetopterus typicus (5—90),

Scolecolepis cirrata (20—120),

Chsetozone setosa (2—90),

Nicomache lumbricalis (20—90),

Ammochares assimilis (10—90),

Pectinaria hyperborea (5—60),

Amphicteis arctica (18—70),

» Gunneri (25—70),

Scione lobata (2—60),

Thelepus circinnatus (5—130),

Artacama proboscidea (9—90),

Terebellides Strömi (2—120),

Sabella crassicornis (5—60),

Dasychone infarcta (5—70),

bland hryozoer:

Alcyonidium mammillatum (20—125),

» disciforme (6—80),

» gelatinosum (15—150),

Vesicularia uva (20—150),

Crisia eburnea typica (2—125),

:> eburneo-denticulata (15—150),

» denticulata (20—150),

Diastopora hyalina (2—125),

Tubulipora incrassata (7—125),

» atlantica (18—125),

Hornera lichenoides (20—50),

Lichenopora verrucaria (2—125),

Flustra membranaceo-truncata (10—150),
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Membranipora lineata (3—125),

» craticula (4—125),

» americana (10—125),

Bugula Murrayana (5—60),

Cellularia ternata typica (2—125),

» gracilis (5—125),

» scabra (5—50),

» Peachii (28—60),

Gemellaria loricata (5—150),

Cribrilina annulata (4—125),

Leieschara crustacea (10—125),

» subgracilis (7—60),

Cellepora tuberosa (2— 125),

Escharella pertusa (2—125),

» majuscula (30—50),

» palmata (10—125),

» Jacotini (10—125),

Eschara verrucosa (10—125),

» cervicornis (28—125),

» elegantula (10—125),

lsevis (30—80),

Discopora sincera (18—125),

» ventricosa (10—125),

labiata (30—125),

» appensa (10—125),

i scabra (30—125),

Sarsi (10—60),

» elongata (26—125),

bland vnollusker:

Nerera cuspidata (16—90),

Pandora glaeialis (2—60),

Thracia myopsis (4—90),

Tellina lata (4—70),

Saxicava pholadis (5—50),

Axinus flexuosus (3—120),

Astarte crebrieostata (5— 125),

» Warhami (5—60),

» semisulcata v. placenta (2—90),

Cardium ciliatum (2—60),

Yoldia hyperborea (5—60),

» arctica (5—90),
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Yoldia pygmeea v. gibbosa (12—120),
:
> frigida (5—60),

Leda pernula (4—90),

Nucula expansa (5—90),

Area glaeialis (5— 120),

Crenella nigra (2—55),

Isevigata (3—(30),

* lsevis (3—50),

Pecten grönlandicus (5—125),

Rhynchonella psittacea (5—60),

Siphonodentalium vitreum (20—90),

Lepeta cseca (5—60),

Rissoa sibirica (20—90),

Margarita cinerea v. grandis (5—60),

> helicina v. major (2—50),

> elegantissima (5—90),

obscura (2—120),

Velutina zonata (2—125),

Admete viridnla

a) nndata (2—60),

/) lsevior (2—60),

Natica clausa (3—70),

» pallida (2—50),

Plenrotoma turrieula y) exarata (2—60),

» novaja-semljensis (5—90),

» impressa (2—60),

»
. bicarinata (8—60),

» elegans (4—90),

» plicifera (2—120),

Buccinum ovum (4—60),

» ten ue (2—60),

Sipho Sabinei (20—50),

Cylichna alba (2—90),

> scalpta (5—125),

Utricnlopsis densistriata (9—70),

Philine finraarchica (10—125),

» quadrata v. grandis (20—60),

bland echinodermer

:

Myriotrochus Rincki (2—120),

Trochoderma elegans (5—70),

Echinns dröbachiensis (5—125),

Ctenodiscus crispatns (12—90),
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Archaster tenuispinus (17—150),

Solaster tumidus (5—125),

» papposus (10—125),

Asterias Lincki (20—80),

» panopla (18—80),

» grönlandica (5—80),

Pedicellaster typicus (20—80),

Ophioglypha Sarsi (5—100),

» robusta (15—80),

Ophiocten sericeum (5—90),

Ophiopholis aculeata (30—80),

Ophiacantha bidentata (5—150),

Antedon Eschrichti (20—125).

De flesta af dessa äro elitorala, verkliga djupvattensfor-

mer, ett fåtal deremot äro sådana, som egentligen höra hem-
ma i det sublitorala bältet, såsom man lätt kan finna, om
man noga studerar de särskilda arternas batymetriska utbred-

ning i de olika arktiska hafven.

Det förvånade mig icke litet till en början, när jag vid

Tajmyr-ön, i Aktinia-viken, från blott 5 till 10 famnars djup
erhöll sådana utpräglade djupvattensformer som Ophioglypha
Sarsi, Asterias panopla och Solaster tumidus, alla i utmärkt
stora och vackra exemplar, tillsammans med verkliga subli-

torala former, Aktinior, Modiolaria sp., Gammaracanthus lori-

catus, Acanthostephia Malmgren! och Atylus carinatus. Det
föreföll mig vidare till ytterlighet sällsamt att en gång (stat.

78) finna Astrophyton eucnemis vid blott 15 famnars djup
och i ett vatten, som tillfälligtvis var i hög grad bräckt och
uppvärmdt (sp. vigt 1,0050, temp. + 3°,s) ; det är dock en form,

som annars håller sig på djupet vid minst 40 och 100 famnar
eller långt derunder, och som kräfver ett vatten af vanlig

salthalt. Men när jag sedermera kunde sammanställa dessa

med andra liknande besynnerligheter, så visade sig allt vara
uttryck af samma lag, den nämligen, att visserligen l:o) några
få sublitorala och 2:o) ännu färre elitorala former kunna ur-

skiljas, men att 3: o) de flesta elitorala former på samma gång
kunna vara sublitorala, och att således 4:o) den sublitorala och

den elitorala regionen sammanflyta.

Det synes af allt detta, att det Sibiriska Ishafvet i zoolo-

giskt hänseende icke äger några verkligt begränsade eller

skarpt utpräglade vertikala regioner.
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c) Djurformationer.

För att rätt förstå en faunas sammansättning är det icke

nog med att känna, hvilka de arter äro, som ingå deri, och
hvilka icke. Zoologen får icke blott nöja sig med att lemna
en naken förteckning, vare sig med eller utan beskrifningar,

öfver ett områdes olika djurarter och deras förekomst der

inom, han borde alltid tillika taga de olika djurarternas rela-

tiva rikedom på individer i betraktande, eller med andra ord

:

han borde studera arternas *statistik. Det är tydligt, att djur-

geografien måste byggas på dessa båda förutsättningar till-

sammans, ty icke lär hon komma synnerligen långt, om hon,

för att jämföra två områdens faunor med hvarandra, måste
nöja sig blott och bart med en förteckning öfver dessa om-
rådens djurarter. Det fallet låter verkligen mycket väl tänka

sig, att två områden kunna hysa i det närmaste samma arter,

men att ändock deras faunor äro himmelsvidt olika till sin

sammansättning. För den, som sysselsatt sig något med djur-

geografiska funderingar, är sådant utan vidare tydligt.

Det äger alltså sitt särskilda intresse att erfara något

äfven om arternas talrikhet. Jag skall derför i det följande

framhålla några hithörande drag hos det Sibiriska Ishafvets

evertebratfauna.

Från det föregående erinra vi oss de två omständigheter,

den likformiga spridningen och den jämförelsevis större tal-

rikheten, hvilka voro de utmärkande för evertebratfaunans

karakteristiska former. I Sibiriens Ishaf, liksom annorstädes,

finnas andra former, som äro icke mindre egendomliga än de

förra, derför att de trycka sin prägel på faunan lika väl som
de. De göra sig särskildt bemärkta genom sin talrikhet.

Ofverallt der de förekomma uppträda de i sådana massor,

med en sådan talrikhet af individer, att man nästan kunde
förbise hela den andra skaran af djur, som lefver i deras

sällskap, alltid till en försvinnande liten bråkdel, ifall man
toge hänsyn blott till hvarje särskild arts individantal. Dy-
lika djurarter kunna med skäl sägas vara formationsbildande.

De äro i Sibiriens Ishaf Idothea entomon, Diastylis Rathkei,

Reticulipora intricaria, Alcyonidium mammillatum, Chiridota

Isevis, Echinus dröbachiensis, Asterias Lincki, Archaster te-

nuispinus, Ctenodiscus crispatus, Ophiacantha bidentata, Ophi-

octen sericeum, Ophioglypha nodosa, Astrophyton eucnemis,

Antedon Eschrichti, Yoldia arctica, några Ascidior, Aktinior

och Hvdroider.
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Om det icke var möjligt att i Sibiriens Ishaf urskilja

några skarpt utpräglade vertikala regioner eller zoner, så kan
man deremot, så vidt jag kunnat finna, mycket väl urskilja

flere olika djurformationer, d. v. s. sådana områden, större eller

mindre, der en eller ett par arter lefva i den ojämförligt största

mängden, änder det att de öfriga arterna, som finnas tillsammans

med dem, livar for sig äro ytterligt fattiga pä indicider. Jag har
urskilt 20 olika formationer, som fått sina namn efter de mass-

vis uppträdande arterna. Af dessa formationer äro 9 uteslu-

tande egendomliga för Kariska hafvet, 7 tillhöra uteslutande

Sibiriska Ishafvets östra del, och 4 äro till sist gemensamma
för båda. Man finner detta närmare af följande samman-
ställning.

a) Uteslutande egendomliga för Kariska hafvet äro: 1) Ak-

tinia-, 2) Asterias-, 3) Archaster-, 4) Ctenodiscus-, 5) Ophia-

eantha-, 6) Ophioglypha-, 7) Reticulipora-, 8) Archaster-Cteno-

discus- och 9) Ophiacantha-Archaster-formationerna.

b) Uteslutande egendomliga för Sibiriska Ishafvets östra del

äro: 10) Echinus-, 11) Hydroid-, 12) Idothea-, 13) Cumacé-,

14) Alcyonidium-, 15) Ophiocten-Ophiacantha- och IG) Chiri-

dota- Ophioglypha-formationerna.

c) Gemensamma för båda hafven äro: 17) Yoldia-, 18)

Antedon-Astrophyton-, 19) Ophiocten- och 20) Ascidia-forma-

tionerna.

Då det utan tvifvel kan vara af stor vigt att känna, hvilka

de fåtaligt representerade formerna äro, som liksom under-

ordna sig de formationsbildande, vill jag lemna en öfversigt

af de särskilda formationernas djurarter. Man blir derigenom
i stånd att, utan några särskilda utläggningar, skapa sig ett

omdöme om formationernas inbördes likheter och olikheter.

Det är dock att beklaga, att jag varit i saknad af den nödiga

literaturen för tillfället och således icke alltid kunnat när-

mare ange arterna eller ens slägtena; detta gäller särskildt i

fråga om Hydroider, Bryozoer, Polycheter, Ascidior och Ak-
tinior. Men denna bristfällighet blir jag kanske framdeles i

tillfälle att afhjelpa.

1. Äktinia-formationen

är funnen väl utvecklad företrädesvis på stationen 63, vid

Tajmyr-öns vestra strand, i den med anledning deraf benämn-
da Aktinia-viken. Hon är en grundvattensformation, som
förekommer på 5 till 10 famnars djup, stenig, algbeväxt bot-
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ten och utmärker sig genom en öfvervägande mängd Äktinior.

Jämförelsevis talrika voro dernäst Pyknogonider, Terebellider,

Nereis sp., Modiolaria sp., Åstarte sp. (? compressa), Fusus
sp., Cottus sp. (? scorpius), Gadus polaris, Onesimus sp. och

Atylus carinatus. Minst talrikt förekommo Gammaracanthus
loricatus, Acanthostephia Malmgreni, Parapleustes sp. (? gla-

cialis), Ophioglypha Sarsi v. arctica, Ophiocten sericeum,

Asterias panopla och Solaster tumidus.

2. Asterias-formaiionen

är funnen på stationen 13, vid 28 famnars djup, lerbotten,

och utmärker sig genom den öfvervägande mängden af Asterias

LincJci. Vidare förekomma der Idothea Sabinei och Idothea

entomon, Polynoe badia, Nephthys Malmgreni, Phyllodoce

grönlandica, Onuphis conchilega, Crisia denticulato-producta,

Crisia eburneo-denticulata, Tubulipora incrassata, Cellularia

ternata f. gracilis, Cellularia Peachii, Gemellaria loricata, Lei-

eschara subgracilis, Eschara cervicornis f. cervicornis, Eschara

elegantula, Discopora Sarsi, Pecten grönlandicus, Natica pal-

lida, Hydroider, Cucumaria minuta, Solaster papposus, Asterias

grönlandica, Ophiacantha bidentata, neptunusbägarlika Spon-

gior.

3. Archaster-formationen

linnes väl utpräglad på stationen 35, vid 17 famnars djup,

sandblandad lerbotten, och utmärker sig genom den öfver-

vägande mängden af Archaster tenuispinus. Vidare lefva der

Hippolyte Gaimardi, Sabinea septemcarinata, Leucon nasica,

Eudorella emarginata, Munnopsis typica, Idothea Sabinei, Ido-

thea bicuspida, Acanthostephia Malmgreni, Atylus carinatus,

Haploops tubicola, Byblis Gaimardi, Glauconome leucopis, Po-

lynoe badia, Pholoe minuta, Nephthys ciliata, Nephthys Malm-
greni, Phyllodoce grönlandica, Anaitis Wahlbergi, Nereis zo-

nata, Lumbrinereis minuta, Scalibregma inflatum, Chsetozone

setosa, Maldane Sarsi, Praxilla prastermissa, Pectinaria hyper-

borea, Artacama proboscidea, Terebellides Strömi, Dasychone
infarcta, Crisia eburnea typica, Flustra membranaceo-truncata,
Leieschara crustacea, Cellepora ramulosa f. tuberosa, Eschara
elegantula, Tellina lata, Axinus flexuosus, Yoldia arctica, Nu-
cula expansa, Cylichna alba, Ophiocten sericeum. Mindre väl

utpräglad finnes samma formation på stationerna 54 och 55,
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vid resp. 130 och 125 famnars djup, ren lerbotten och sand-

blandad lerbn; tillsammans med Archaster tenuispinus lefva

der Idothea bicuspida, Eurycope gigantea, Amathillopsis spi-

nigera, Polynoe scabra, Thelepus circinnatus, Alcyonidium
gelatinosum, Biflustra abyssicola, Area glacialis, Area pectun-

culoides v. grandis, Ophioscolex glacialis, Umbellula sp.

4. Ctenodiscus-formationen

förekommer utanför Samojedhalföns vestkust kring 72:dra

breddgraden och intager der den rena lerbottnen från 21 till

36 famnars djup (stationerna 25 och 26). Hon är utmärkt

genom den öfvervägande mängden af Ctenodiscus crispatus.

Vidare lefva der Hippolyte Gaimardi, Sabinea septemcarinata,

Idothea Sabinei, Idothea entomon, Idothea bicuspida, Anonyx
lägena, Anon}rx pumilus, Onesimus plautus, Haploops tubieola,

Byblis Gaimardi, Aegina echinata, Nychia cirrosa, Potynoe
scabra, Polynoe rarispina, Nephthys ciliata, Spiochoetopterus

typicus, Pectinaria hyperborea, Alcyonidium gelatinosum, Tel-

lina lata, Astarte Warhami, Astarte semisulcata v. placenta,

Yoldia hyperborea, Yoldia aretica, Leda pernula, Nucula ex-

pansa, Crenella nigra, Natica clausa, Cylichna alba, Solaster

papposus, Ophiocten sericeum, Ophiacantha bidentata.
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5. Ophiacantha-formationen

är funnen på tre skilda områden: a) utanför Obs och Jenisejs

mynningsvikar, kring 75:te breddgraden, från 20 till 26 fam-

nars djup och på lerblandad sandbotten (stationerna 38, 39,

40); b) ungefär hallVägs mellan Hvitön och kap Edvard på

Ophiacantha bidentata.

Novaja Semljas ostkust från 35 till 80 famnars djup, lerbotten

(stationerna 50, 51); samt c) mellan Wajgatsch och Samojed-

halfön på de större djupen, från 55 till 90 famnar, ren ler-

botten (stationerna 6, 7, 10, 11, 12). Denna formation faller

lätt i ögonen genom den alldeles otroliga mängden af Ophia-
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cantha Videniata, som näst Idothea entomon och Diastylis

Rathkei är den individrikaste djurart jag känner från hela

Sibiriens Ishaf. Tillsammans med henne lefva der en stor

del andra former, mer eller mindre talrika, sådana som Mysis

oculata, Diastylis scorpioides, Diast}dis Rathkei, Diastylis

Goodsiri, Diastylis spinulosa, Leucon nasica, Eudorella emar-

ginata, Anceus elongatus, Munnopsis typica, Idothea Sabinei,

Idothea bicuspida, Anonyx lägena, Anonyx pumilus, Onesimus
plautus, Onesimus Edwardsi, Pontoporeia femorata, Harpinia

plumosa, Atylus Smitti, Lilljeborgia fissicornis, Haploops tu-

bicola, Byblis Gaimardi, Podocerus anguipes, Glauconome leu-

copis, Scalpellum Strömi, Nychia cirrosa, Polynoe badia, Byl-

gia elegans, Eucrante villosa, Nephthys ciliata, Nephthys
Malmgreni, Phyllodoce grönlandica, Nereis zonata, Onuphis
conchilega, Scoloplos armiger, Ammotrypane aulogaster, Scali-

bregma inflatum, Bräda granulata, Bräda villosa, Spiochastop-

terus typicus, Scolecolepis cirratus, Chretozone setosa, Nicho-

mache lumbriealis, Maldane Sarsi, Ammochares assimilis, Pec-

tinaria hyperborea, Amphieteis Grubei, Amphicteis gracilis,

Amphicteis arctica, Amphieteis labiata, Samytha pallescens,

Melinna cristata, Terebellides Strömi, Dasychone infarcta,

Euchone tubereulosa, Alcyonidium gelatinosum, Alcyonidium

mammillatum, Diastopora hyalina, Tubulipora incrassata, Lei-

eschara subgracilis, Escharella palmata, Escharella Jacotini,

Discopora elongata, Mya truncata, Lyonsia arenosa, Nea3ra

cuspidata, Thracia myopsis, Tellina solidula, Tellina lata, Axi-

nus flexuosus, Astarte crebricostata, Astarte Warhami, Astarte

semisulcata v. placenta, Cardium grönlandicum, Yoldia arc-

tica, Yoldia pygmaea v. gibbosa, Yoldia frigida, Leda pernula,

Nucula expansa, Pecten grönlandicus, Siphonodentalium vi-

treum, Rissoa sibirica, Margarita einerea v. grandis, Märg.

argentata v. gigantea, Märg. elegantissima, Trichotropis bore-

alis, Admete viridula v. undata och v. la5vior, Natica clausa,

Natica pallida, Pleurotoma turricula v. nobilis och- v. exarata,

Pleurotoma novaja-semljensis, Pleurotoma elegans, Buccinum
tenue, Sipho Sabinei, Trophon clathratus, Cylichna alba, Cy-

lichna scalpta, Utriculopsis densistriata, Philine quadrata v.

grandis, Philine punctata, Philine lineolata, Trochoderma ele-

gans, Ctenodiscus crispatus, Asterias Lincki, Asterias panopla,

Pedicellaster typicus, Ophioglypha Sarsi, Ophiocten sericeum,

Antedon Eschrichti.

Det är en på former ganska rik och omvexlande forma-

tion, och hon förtjenar en särskild uppmärksamhet derigenom,
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att man inom hennes område träffat ett par mycket märkliga

arter, nämligen Elpidia glacialis, som förekommit särskild t

på stationen 51, och Crangon salebrosus (en art förut känd
endast från Ochotska hafvet), som träffats här på stationerna

6 och 7.

6. Opliioglypha-formationen

är väl utpräglad på de större djupen, ty hon förekommer på
100 famnar, stationen 48, der bottnen utgöres af ren sand.

Hon är utmärkt genom stora, kraftigt vuxna exemplar af

Ophioglypha Sarsi v. aret/ca. I dennas sällskap lefva Amathil-

Ophioglypha Sarsi v. aretica.

lopsis spinigera, Orchomene serrata, Thelepus circinnatus,

Myxicola Steenstrupi, Alcyonidium gelatinosum, Tubulipora
atlantica, Entalophora deflexa, Hornera violacea f. proboscina,

Gemellaria loricata, Cellepora ramulosa f. tuberosa, Escharella

palmata, Discopora labiata, Discopora appensa, Discopora

elongata.

Med denna formation, som i framtiden förtjenar en sorg-

fällig undersökning, må man icke förvexla den framdeles

under nummer 16 omnämnda Chiridota-Ophioglypha-forma-
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tionen, som förekommer på grundare vatten, och rivars ena

bestämmande djurform är en helt annan art, nämligen Ophi-

oglypha nodosa.

7. Pieticulipora-fonnationen

intager en del af den djupa rännan längs norra Novaja Sem-

ljas ostkust, från 40 och 50 ner till 12& famnar, stationerna

46 och 53, der bottnen utgöres af lera, delvis äfven af fast

sten. Hon är utmärkt genom öfvermåttan stora och vackra

exemplar af den egendomliga bryozoen Reticulipora intricaria, l

som förut är känd endast från Baffins bay, det stora djupet

utanför norra Norge vid 70° 10' n. br. och 20° 37' ostl. längd

(200—230 famnar), samt från Kola-fjorden (100 famnar). Ophi-

acantha bidentata är mycket talrik inom denna formation, som
för öfrigt hyser, i mindre mängd, en stor del egendomliga

djurformer. De förnämsta af dessa äro Diastylis Goodsiri,

Cleippides quadricuspis, Amathillopsis spinigera, Polynoe sca-

bra, Scione lobata, Onuphis conchilega, Dasychone infarcta,

Apomatus globifer, Alcyonidium mammillatum, Vesicularia

uva, Crisia eburnea typica, Crisia eburneo-producta, Crisia

eburneo-denticulata, Crisia denticulata, Diastopora hyalina,

Tubulipora incrassata, Tubulip. incrassato-fungia, Tubulip. at-

lantica, Entalophora deflexa, Hornera violacea f. proboscina,

Hornera lichenoides, Lichenopora verrucaria, Flustra mem-
branaceo-truncata, Membranipora lineata typica, f. craticula

och f. americana, Bugula Murrayana, Cellularia ternata typica,

f. gracilis och f. duplex, Gemellaria loricata, Cribrilina punc-

tata, Cribril. annulata, Hippothoa biaperta, Leieschara crusta-

cea, Leieschara subgracilis, Cellepora ramulosa f. tuberosa,

Escharella pertusa, Escharella palmata, Escharella Jacotini,

Eschara cervicornis, Eschara elegantula, Discopora sincera,

Discop. coccinea f. ventricosa, Discop. labiata, Discop. appensa,

Discop. scabra, Discop. Sarsi, Discop. cellulosa, Discop. elon-

gata, Astarte crebricostata, Area glacialis, Lima sulculus, Pec-

ten Hoskynsi v. major, Siphonodentalium vitreum, Velutina

zonata, Trichotropis borealis v. turrita, Natica pallida, Bucci-

num Mörchi, Sipho Sabinei, Cylichna alba, Cylichna scalpta,

1 Se F. A. Smitt, Kritisk förteckning ofver Skandinaviens Hafsbryozoer,

V. (Öfvers. Kgl. A
T
et,-Akad. Förhand!., 28:de årg. [1871] sid. 1115—1134. Denna

bryozoform har sedermera af namngifvaren blifvit hänförd till slägtet Dia-

stopora, hvadan ofvanstående djurformation också lämpligen kunde få nam-

net Diastopora-formationen.
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Philine finmarchica, Elpidia glacialis, Echinus dröbachiensis,

Archaster tenuispinus, Solaster tumidus, Solaster papposus,

Solaster furcifer, Asterias Lincki, Opoioglypha Sarsi, Ophi-

oglypha robusta, Antedon Eschrichti.

Mer än andra måhända är Reticulipora-formationen i

framtiden förtjent af en noggrann undersökning, ty hon är

den enda formation i Kariska hafvet, inom hvilken man hit-

tills funnit echinider, och det är också inom henne, som man
träffat så ytterst sällsynta och för öfrigt i sina slägtskapsför-

hållanden så enstående former som Amathillopsis spinigera

och Solaster tumidus.

I Kariska hafvet förekomma vidare två formationer, som
icke äro af så ren, oblandad karakter, som alla de föregående,

ty här kämpa två arter med hvarandra, så att säga, om öfver-

taget. Båda dessa formationer äro lika hvarandra deruti, att

den ena af de två dominerande arterna, är gemensam för dem
båda, och att båda äro inskränkta till de större djupen, 60

och 80 famnar. Den ena af dem,

8. Archaster- Ctenodiscus-formationen,

träffas utanför Samojedhalföns vestkust, vid 7IV2 n. br., der

djupet är 60 famnar och bottnen utgöres af grå lera (stat. 14).

Archaster tenuispinus och Ctenodiscus crispatus utgöra hennes

hufvudsakliga sammansättning, af öfriga djur förtjena några

rörbyggande Polycheter att särskildt nämnas.

Den andra af de »blandade» formationerna åter,

!). Ophiacantha-Archaster-formationen,

träffas ungefär halfvägs mellan Hvitörr och Femfingerkap på
Novaja Semljas ostkust, vid 80 famnars djup och der bottnen

utgöres af sand och söndergrusade molluskskal (stationen 49).

Ophiacantha bidentafa och Archaster tenuispinus förekomma här

i öfvervägande mängd, den förra dock talrikare än den senare.

Jämte dessa lefva Cleippides quadricuspis, Polynoe scabra,

Nereis zonata, Apomatus globifer, Alcyonidium disciforme,

Alcyonidium gelatinosum, Reticulipora (Diastopora) intricaria,

Tubulipora incrassata, Tubulipora atlantica, Defrancia lucer-

naria, Hornera violacea f. proboscina, Flustra membranaceo-
truncata, Membranipora lineata f. americana, Cellularia scabra

f. elongata, Cribrilina annulata, Leieschara crustacea, Cellepora

ramulosa f. tuberosa, Escharella pertusa, Escharella palmata,
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Escharella Jacotini, Eschara laavis, Discopora sincera, Diseo-

pora coccinea f. veatricosa, Discopora labiata, Discopora ap-

pensa, Discopora elongata, Astarte crebricostata, Pecten Ho-

skynsi v. major, Solaster papposus, Solaster furcifer, Pedicel-

laster typicus, Ophioglypha Sarsi, Ophioscolex glacialis, Ante-

don Eschrichti.

Denna formation sluter sig genom sitt läge och det djup

hon intager nära till Reticulipora-formationen, med hvilken

hon har gemensamt en del underordnade djurarters förekomst.

Detsamma kan äfven sägas om hennes förhållande till den

strax norrut vidtagande äkta, oblandade Ophiacantha-forma-

tionen, som är funnen på stationerna 50 och 51.

De afhandlade nio formationerna skulle således vara Ka-

riska hafvets uteslutande tillhörighet. Gå vi nu öfver till

dem, som å andra sidan ensamt tillhöra Sibiriska Ishafvets

östra del, så möter oss först och främst

10. Ecli inus-formationen,

som är funnen på blott en enda inskränkt punkt, vid Preo-

brascheni-ön i Chatanga-vikens mynning (stationen 73), der

djupet är 5 famnar och bottnen utgöres af fast sten. Hennes

kännetecknande djurform är Echinus dröbachiensis, som lefver

i öfvervägande mängd öfverallt der han uppträder. Af andra

arter, som lefde blandade med denna, voro Ophiacantha bi-

dentata och Asterias Lincki cle märkligaste. Det är anmärk-

ningsvärdt, att denna jämte en närbelägen punkt (stationen

72) äro de enda i Sibiriens östra Ishaf, der denna i de ark-

tiska hafven på större djup och stenig botten ytterst vanliga l

1 Ett exempel på hans talrikhet rester om No-vaja Semlja må anföras.

I min dagbok för 1875 (Provens expedition) har jag för den 24 juni anteck-

nat följande: »På natten under seglingen mot norr lades svabeln ut unge-

får 3 mil norr om Norra Gåskap. Då den upptogs efter Va timmes tid, var

den alldeles fullsatt af Echini, den lilla vanliga gröngrå Echinus dröbachi-

ensis, så att jag deraf kunde räkna ända till 300 stycken, fångade på en

väglängd af 3,000 alnar, d. v. s. en Echinus var fångad nå livar 10:de aln.

Och dock kan man antaga, att ej hälften, kanske blott en tredjedel af det verk-

ligen förekommande antalet följt med svabeln upp. Bottnen var bergbotten,

full af stenar, såsom sänklodet utvisade, och djupet 30 famnar. Af andra

djur funnos blott Ophiacantha bidentata, en Flustra-art, en Hydroid och

något för mig obekant kolonibildande djur, möjligen en Bryozo.» — I stor

massa fans Echinus dröbachiensis sedermera på flere ställen vid Novaja

Semljas vestkust, t, ex. vid Alkfjället i Besimannaja vikens mynning på

50—G0 famnars djup.
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sjöborre hittills träffats, men det lider intet tvifvel, att han
skall finnas flerestädes vid Tajmyrlandets bergiga stränder,

ty bottnens beskaffenhet der bör åtminstone vara mycket gyn-
sam för hans trefnad.

11. Hydr'oiä-formationen

förekommer likaledes i Chatanga-vikens mynning, vid Taj myr-
landets ostkust, på ett inskränkt ställe, stationen 72, der dju-

pet är 15 famnar och bottnen utgöres af lera med stenar.

Strängt taget, borde man kanske sammanslå denna med före-

gående formation, det finnes åtminstone åtskilligt som talar

derför, men af rena beqvämlighetsskäl har jag föredragit att

tills vidare skilja dem åt. Hydroid-formationen utmärkes ge-

nom en öfvervägande mängd af Hydroider, som äro rotfasta

på stenarna, och bland dessa Hydroider förekomma också

Saxicavor i ganska stor mängd. Man kunde gerna kalla denna
formation en blandad Hydroid-Saxicava-formation. Af an-

märkningsvärda djur, som förekomma tillsammans med dem,

har jag särskildt lagt märke vid följande: Echinus dröbachi-

ensis, Solaster papposus, Sol. endeca och Sol. furcifer, Echin-

aster sanguinolentus, Antedon Eschrichti, två arter Cefalopo-

der, Aegina echinata och Podocerus anguipes. Denna forma-

tion är särdeles förtjent af uppmärksamhet derför, att hon är

den enda, inom hvilken jag funnit Cefalopoder i Sibiriens Ishaf.

12. Idothea-formationen

uppträder flerestädes i Sibiriska Ishafvets östra del, men ingen-

städes så skarpt utpräglad som på stationerna 81, 83, 84 och

95, således på ett djup mellan 6 och 12 famnar, och alldeles

utan afseende på, om bottnen utgöres af ren lera eller hård

sand. Hon kännetecknas genom förekomsten af en alldeles

otrolig mängd af Idothea entomon. I hvilka massor denna art

lefver har jag redan förut nämnt. Bland arter, som trifvas i

hennes sällskap, naturligen i ringa individrikedom, må sär-

skildt nämnas Idothea Sabinei, Sabinea septemcarinata, Dia-

stylis Rathkei, Onesimus sp., Vertumnus glacialis n. sp., Aty-

lus carinatus, Gammarus locusta, Acanthostephia Malmgreni,

Haploops tubicola, Cottus quadricornis och Cottus sp., några

Potycheter, Bryozoer (deribland stora, tvärdelade Alcyonidier),

Hydroider, Aktinior, Spongior och Gasteropoder, Yoldia arc-

tica och Asterias Lincki. Att Idothea-formationen särskildt

48
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hör hemma på ringa djup, kan man finna deraf, att de flesta

med Idothea entomon uppträdande, underordnade arter äro

rena sublitorala former. I sin faunas sammansättning erbju-

der denna formation intet af synnerligt intresse.

13. Cumacé-formationen,

hvilken är väl utmärkt genom den öfvervägande mängden af

Biastylis Ratlikei, flere tusentals individer, förekommer synner-

ligen väl utpräglad på stationerna 91 och 94, der djupet är

resp. 12 och 3—6 famnar och bottnen utgöres af sand och

lera med större och mindre stenar. I denna formation finner

man Hyas aranea, Pagurus pubescens, Sabinea septemcarinata,

Hippolyte sp., Anonyx lägena, Onesimus zebra n. sp., Oedi-

cerus saginatus, Acanthostephia Malmgreni, Melita diadema

n. sp. och Melita n. sp. dentata? affinis, Gammarus locusta,

Atylus carinatus, Parapleustes sp. (? glacialis), Idothea ento-

mon, Alcyonium sp., samt flere arter Gasteropoder och Akti-

nior. Rikast på individer bland dessa underordnade arter äro

Idothea entomon och Acanthostephia Malmgreni.

14. Alcyonidium-formationen

är funnen företrädesvis på stationerna 74, 96 och 97, der dju-

pet är 4 till 6 famnar och bottnen utgöres af lera (?) eller

hård sand. Hon är utmärkt genom den öfvervägande mäng-

den af Alcyonhliwn mammillatwm, men ganska rika på individer

äro dessutom Yoldia arctica, Chiridota lrevis, Ophioglypha no-

dosa, samt åtskilliga Ascidior och Bryozoer. Mindre talrika

äro deremot Idothea entomon och Idothea Sabinei, Diastylis

Rathkei, Sabinea septemcarinata, Weyprechtia mirabilis n. sp.,

Atylus carinatus, Haploops tubicola, Aegina echinata, Harma-
thoe sp., Natica sp. och andra Mollusker, samt jättestora Fora-

miniferer. Om man bortser från Alcyonidium mammillatum,

så visar denna formation en mycket blandad karakter, ty Yol-

dian, Chiridotan, Ophioglyphan och Ascidiorna täfla om att

tillkämpa sig främsta rummet i fråga om individernas talrik-

hét. Förekomsten af Weyprechtia mirabilis, en i systematiskt

hänseende mycket egendomlig och alldeles enstående amfipod,

gör denna formation förtjent af en synnerlig uppmärksamhet.
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15. Ophiocten-Ophiacantha-formationen

skiljer sig väsentligt från alla andra formationer, som ute-

slutande tillhöra Sibiriska Ishafvets östra del, derigenom att

hon är inskränkt till den djupare, elitorala regionen. Hon
blir derigenom också i rumligt hänseende långt skild från

dem, ty de förekomma alla mellan Tajmyrlandets ostkust och
Berings sund. Hon är funnen på stationen 66, vid Tajmyr-

Ophioglypha nodosa.

landets nordkust, på gränsen mellan det vidsträckta hafvets

båda delar, den vestra och den östra, der djupet är 70 famnar

och bottnen utgöres af lera. Närheten af Kariska hafvets

djupare del är påtaglig, ty med den har hon gemensamt de

två former, som äro de öfvervägande och känneteckna henne,

Ophiocten sericeum och Ophiacantha bidentata. Underordnade

dessa till individrikedomen äro några Pyknogonider, Bryozoer

och Idothea Sabinei.
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16. Chiridota- Ophioglypha-formationen

är funnen väl utpräglad på blott en punkt, stationen 75, der

djupet är 4 famnar och bottnen utgöres af hård sand. De
karakteristiska dj urformerna äro Chiridota Jcevis och Ophioglypha

nodosa, som båda förekomma i riklig mängd, den förra dock

i högre grad än den senare. Denna formation synes vara

fattig på arter, men detta kunde man vänta redan på förhand

på grund af bottnens ogynsamma beskaffenhet och djupets

obetydlighet, ty stationen 75 ägde knappast några andra under-

ordnade arter än Diastylis Rathkei, Atylus carinatus och några

Bryozoer. En art fans här dock, som erbjuder icke så ringa

intresse, nämligen en ny art af slägtet Metopa, som afviker

Yoldia arctica.

mycket från alla hittills kända genom sin jättelika storlek,

men i karaktererna har åtskilligt, som ställer den i närheten

af Metopa clypeata Kr. (= Leucothoe norvegica Lbrg). Jag

har tills vidare gifvit denna art namnet M. gigas, emedan jag

tror, att den icke gerna kan vara någon utomordentligt stor-

växt form af M. clypeata.

Sist komma nu i ordningen de formationer, som äro ge-

mensamma för hafven vester och öster om Taj myrlandet. Den
mest framstående bland dessa är utan gensägelse

17. Yoldia-formationen,

som i Kariska hafvet synes intaga ett ganska vidsträckt om-

råde, nämligen hela den sublitorala regionen från 3 till 12

famnars djup utanför Samojedhalföns och Hvitöns vestkust

åtminstone från 70:de till 74:de nordliga breddgraden. Statio-
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nerna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 och 32

höra der inom. Bottnen utgöres der till största delen af ren,

hård sand, mera sällan af sandblandad lera eller ren lera. I

Sibiriska Ishafvets östra del återfinnes samma formation ty-

piskt utpräglad vester om Blischni-ön och utanför Kolymas
mynning, stationerna 82 och 87, der djupet likaledes är ringa,

resp. 4 och 9 famnar, och der bottnen utgöres af grå fin lera

eller oblandad sand. Hon kännes väl igen på den utomor-
dentliga mängden af Yoläia arctica, som inom sin formation i

afseendé på individrikedomen kan fullt ut mäta sig med Ido-

thea entomon, Diastylis Rathkei och Ophiacantha bidentata

inom deras. Jämte Yoldian, som är den ojämförligt öfver-

vägande, lefva på stationerna 82 och 87 Diastylis Edward si,

Idothea entomon och Id. Sabinei, Onesimus Edvvardsi, Atylus

carinatus, Tritropis fragilis, Mysis sp., Foraminiferer, samt
nere arter af slägtet Astarte. I Kariska hafvet, vester om
Samojedhalfön, finner man jämte Yoldian, som lefver der i

alldeles otrolig mängd, företrädesvis Chiridota lsevis, Ascidior

och Aktinior, Sabinea septemcarinata, Mysis oculata, Diastylis

Rathkei, Diastylis resima, Idothea entomon, Idothea Sabinei,

Idothea bicuspida, Anonyx lägena, Onesimus plautus, Orcho-

mene minuta, Orchomene pinguis, Pontoporeia femorata, Oedi-

cerus lynceus, Acanthostephia Malmgreni, Monoculodes bore-

alis, Atylus carinatus, Gammaracanthus loricatus, Amathilla

pinguis, Aceropsis n. gen. & n. sp., Tritropis fragilis, Ampe-
lisca Eschrichti, Haploops tubicola, Byblis Gaimardi, Podocerus
anguipes, Polynoe Sarsi, Nephthys ciliata, Nephthys Hombergi,
Mysta barbata, Phyllodoce grönlandica, Scoloplos armiger,

Travisia Forbesi, Eumenia longisetosa, Bräda villosa, Chre-

tozone setosa, Praxilla prastermissa, Ammochares assimilis,

Pectinaria hyperborea, Sabellides borealis, Artacama probosci-

dea, Terebellides Strömi, Gemellaria loricata, Mya truncata,

Pandora glacialis, Lyonsia arenosa, Tellina lata, Saxicava pho-

ladis, Astarte Warhami, Astarte semisulcata v. placenta, Yenus
rluctuosa, Cardium ciliatum, Cardium grönlandicum, Yoldia

hyperborea, Leda pernula, Crenella las vis, Margarita obscura,

Velutina zonata, Admete viridula v. undata, Natica clausa,

Natica pallida, Natica flava, Amauropsis helicoides, Amaura
candida, Pleurotoma novaja-semljensis, Pleurot. elegans, Utri-

culus semen med var. elongata, Cylichna alba, Cylichna in-

sculpta v. valida, Cylichna Reinhardti, Cylichna scalpta, Utri-

culopsis densistriata, Philine finmarchica, Philine punctata,

Aeolis papillosa, Myriotrochus Rincki, Ophioglypha nodosa.
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Antedon Eschrichti.
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18. Antedon-Astropliyton-formationen

är en af de få formationer, som äro sällsynta till sin före-

komst och hafva att uppvisa åtminstone några egendomliga
djurarter. Hon är funnen uteslutande vid Taj myrlandets
kuster på ett par ställen, stationerna 62, 70 och 71, der dju-

pet är 35—40 famnar och bottnen utgöres af fin, oblandad
lera eller lera med stora stenar. Hon kännetecknas genom
många stora och vackra exemplar af Antedon Eschrichti och

Astrophyton encnemis, som äro de öfvervägande, och jämte dem
förekomma på stationen 62 Cleippides quadricuspis, Aegina
echinata, Anonyx sp. (? pumilus), Scalpellum Strömi, Solaster

tumidus och en hittills okänd art af Pennatulidernas grupp.

På stationerna 70 och 71 träffades i större mängd flere arter

Bryozoer, Hydroider och smärre Pyknogonider, Chiridota

lsevis, Molpadia borealis och Diastylis Goodsiri; i mindre
mängd lefde der Pteraster militaris, Sabinea septemcarinata,

Idothea Sabinei, Munnopsis typica, Anonyx lägena, Aeantho-

zone cuspidata, Podocerus anguipes, Aegina echinata, Alcyo-

nidium sp., Lucernaria sp., några arter Mollusker och Sjö-

stjernor, samt den jättestora Pyknogoniden Colossendeis gi-

gantea. Sådana egendomliga djurarter som Colossendeis gi-

gantea, den obeskrifna Pennatuliden, Cleippides quadricuspis

och Solaster tumidus förläna denna formation ett särskildt

intresse.

19. Ophiocten-formationen

är i sitt utpräglade skick, då Ophiocten sericeum förkommer i

öfvervägande mängd framför alla andra djurarter, funnen på
två skilda områden, af hvilka det ena är beläget i närheten

af ögruppen utanför Päsinas mynning (stationerna 57, 58, 59),

det andra åter utanför östra Tajmyrhalföns nordkust (statio-

nerna 67 och 68). Djupet vexlar här mellan 19 och 50 fam-

nar, men bottnen är på alla ställena af samma slag, nämligen

fin och ytterst mjuk lera. Ophiocten sericeum är eljest vida

spridd i Kariska hafvet, hon lefver till och med ibland i stor

myckenhet, som t. ex. i Ophiacantha-formationen, men hon
förekommer ingenstädes dominerande utom på de nyss nämnda
stationerna. Bland arter, som trifvas i hennes formation, har

jag särskildt anmärkt några Polycheter och Bryozoer (bland

de senare Defrancia lucernaria), Archaster tenuispinus, Aste-

rias panopla och Ast. Lincki, Ophiacantha bidentata, Antedon
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Eschrichti, Diastylis spinulosa, Idothea entomon och Idothea

Sabinei, Haploops tubicola och Aegina echinata.

20. Ascidia-formationen

är inskränkt till den snblitorala regionens öfversta afdelning,

der hon tyckes äga en ringa vertikal utbredning, ty hon håller

sig vid ungefär 5—10 famnars djup, och det är icke antagligt,

att hon sträcker sig ens några få famnar der nedanför. Hon
bör kunna sökas med framgång på flere ställen utefter Sibi-

riens Ishafskust, ehuru hon. hittills, väl utpräglad, har före-

kommit på endast tre ställen, stationerna 60, 63 och 69, der

bottnen utgöres af ren sand eller algbeväxta stenar. Hon
kännes lätt igen på den starkt öfvervägande mängden af As-

cidior. I deras sällskap träffas, mer eller mindre underord-

nade, några Polycheter och Mollusker, Cottus sp., Alcyoni-

dium mammillatum, Hyas aranea, Mysis sp., Diastylis Rath-

kei, Anonyx lägena, Melita diadema, Acanthostephia Malm-
greni, Atylus carinatus, Ampelisca Eschrichti, Byblis Gai-

mardi och Parapleustes sp. (*? glacialis).

Till sist, innan jag lemnar dessa formationer, en öfversigt

af deras batymetriska och topografiska förekomst:

Formation.
Djup i

famnar. Botten.

1. Aktinia-

2. Asterias-

o. Archaster-

4. Ctenodiscus-

5. Ophiacantha-

6. Ophioglypha-

7. Reticulipora-

8. Archaster-Ctenodiscus-

9. Ophiaeantha-Archaster-

10. Echinus-

11. Hydroid-

12. Idothea-

13. Curnacé-

1 4. Alcyonidium-

15. Ophiocten-Ophiacantha

16. Chiridota-Ophioglypha-

17. Yoldia-

18. Antedon-Astrophyton- .

19. Ophiocten-

20. Ascidia-

5—

17-

21-

20-

40-

10

23

130

-36

-90

100

125

60

6—

3—12

4-6
70

4

3-12

35—40

19—50
5-10

Stenbotten med alger.

Lerbotten.

Sandbl. lera; ren lera.

Ren lera.

Lerbl. sand; ren lera.

Ren sand.

Lera.

Lera.

Sand- och snäckbotten.

Fast sten.

Lera med stenar.

Fin lera; hård sand.

/Sand eller lera, med\
\ eller utan stenar. /

Hård sand.

Lera.

Hård sand.

Ren sand; ren lera.

/ Ren lera, med eller \

\ utan stenar. /

Fin, mjuk lera.

Ren sand; sten.
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§ 9. Sibiriens Ishaf såsom del af polarbassängen

borde redan här bli föremål för en utförligare behandling.

Men då denna måste grunda sig på en detaljerad utredning,

en fullständig uppräkning af samtliga evertebrater, som hit-

tills blifvit funna, samt en jämförelse mellan dessa och dem,
som äro kända från andra delar af polarbassängen, må vi

lemna dylika djurgeografiska funderingar åt framtiden. Två
djurgrupper, malakostraceerna och echinodermerna, har jag

dock redan hunnit genomgå i detalj, och då jag under stu-

diet af dem funnit några egendomligheter i djurgeografiskt

hänseende, skall jag icke lemna tillfället obegagnadt att nu
påpeka dem. Jag går här till väga på samma sätt som förut

i denna uppsats, jag ställer först de torra detaljerna samman
och drager sedan de slutsatser, som synas mig framgå osökt

ur dem. Derigenom blir djurgeografen i tillfälle att sjelf af-

göra, om jag dömt falskt eller riktigt,

Jag lemnar alltså, att börja med, en öfversigt af alla kända

a) Arktiska amfipoders utbredning.

'

1. Hvperia galba Mont
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•

8. Hippomedon Holbölli Kröver
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4G. Monoculodes latimanus Goes
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85. Metopa Alderi Sp. Bate
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10) Danmark 22 arter =19,3 %

.

ideraf a) Skagerrak och Kattegat 15|

b) Öfriga danska sund 20 \

c) Danmarks vestkust 11)

11) Östersjön 4 » = 3,5 %.

Med hjelp af föregående tabell kan man nu leda sig till

b) Några allmänna slutsatser rörande de arktiska amflpodernas
utbredning,

och då låter sig först och främst säga att

1. Cirkumpolära äro följande 35 arter

1. Tauria medusarum,
2. Themisto libellula,

3. Hippomedon Holbölli,

4. Anonyx lägena,

5. » pumilus,

6. Onesimus litoralis,

7. » plautus,

8. » Edward si,

9. Orchomene serrata,

10. » minuta,

11. Pontoporeia femorata,

12. Harpinia plumosa,

13. Acanthozone cuspidata,

14. Oedicerus saginatus,

15. » lynceus,

16. » borealis,

17. Monoculodes borealis,

18. Parapleustes glacialis,

19. Pleustes panoplus,

20. Atylus carinatus,

21. » Smitti,

22. Pontogenia inermis,

23. Halirhages fulvocinctus,

24. Gammarus locusta,

25. Gammaracanthus loricatus,

26. Amathilla pinguis,

27. Stegocephalus ampulla,

28. Tritropis aculeata,

29. » fragilis,
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30. Ampelisca Eschrichti,

31. Haploops tubicola,

32. Bybli s Gaimardi,

33. Podocerus anguipes,

34. Glauconome leucopis,

35. Aegina echinata.

2. Sibiriens Ishaf saknar följande 55 arter,

som lefva antingen vid Grönland, eller vid Spetsbergen, eller i

Murmanska hafvet, eller i Novaja Semljas sund (Matotschkin

schar, Kariska porten, Jugor schar), eller slutligen inom flere

af dessa områden samtidigt:

1. Hyperia medusarum,

2. Parathemisto compressa,

3. Themisto bispinosa,

4. Lysianassa cymba,

5. Socarnes Vahli,

6. Hippomedon abyssi,

7. Cyphocaris anonyx,

8. Eurytenes gryllus,

9. Aristias tumidus,

10. Anonyx Martensi,

Ll. » gulosus,

12. Orchomene umbo,

13. Opis Eschrichti,

14. Phoxus Holbölli,

15. Vertumnus cristatus,

10. » serratus,

17. » inflatus,

18. Odius carinatus,

19. Monoculodes norvegicus,

20. » longirostris,

21. » latimanus,

22. Halimedon brevicalcar,

23. Pleustes glaber,

24. » medius,

25. > pulchelles,

26. » bicuspis,

27. Paramphithoe megalops,

28. Calliopius laBviusculus,

29. Amphitopsis longimana,

30. Cleippides tricuspis,
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31. Ma?ra Lovéni,

32. » Torelli,

33. Melita dentata,

34. Amathilla Sabinei,

35. » Heuglini,

36. Melphidippa spinosa,

37. Metopa clypeata,

38. * glacialis,

39. » Bruzelii,

40. » Alderi,

41. Syrrhoe crenulata,

42. Tiron acanthurus,

43. Pardalisca cuspidata,

44. Eusirus cuspidatus,

45. Ampelisca macrocephala,

40. Goésia depressa,

47. Photis Reinhardti,

48. Protomedia fasciata,

49. Podocerus latipes,

50. Cerapiis difformis,

51. Siphonoecetes typicus,

52. Dulichia spinosissima,

53. Cercops Holbölli,

54. Aegina longicornis,

55. Caprella septentrionalis.

a. Uteslutande egendomliga för Sibiriens Ishaf äro

följande 10 arter:

1. Anonyx bidentatus,

2. Onesimus zebra,

3. > vorax,

4. > abyssicola,

5. Pontoporeia setosa,

6. Vertumnus glacialis,

7. Halirhages maculatus,

8. Cleippides quadricuspis,

9. Melita n. sp. dentataä aff.,

10. » diadema,

11. Weyprechtia mirabilis,

12. Amathillopsis spinigera,

13. Metopa gigas,

14. Ampelisca picta,
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15. Haploops lineata,

16. Paradulichia sp.

4. Rent arktiska, d. v. s. inskränkta till de arktiska hafven,

äro följande 43 arter:

1. Tauria medusarum,
2. Parathemisto compressa,

3. Themisto bispinosa,

4. L}rsianassa cymba,

5. Hippomedon abyssi,

6. Cyphocaris anonyx,

7. Anonyx Mårten si,

8. » bidentatus,

9. Onesiraus zebra,

10. » vorax,

11. » abyssicola,

12. Pontoporeia setosa,

13. Vertumnus inflatus,

14. y> glacialis,

15. Acanthostephia Malmgreni,

16. Aceropsis n. g. & n. sp.,

17. Parapleustes glacialis,

18. Pleustes medius,

19. Pontogenia inermis,

20. Paramphithoe megalops,

21. Halirhages maculatus,

22. Cleippides tricuspis,

23. » quadricuspis,

24. Mrera Torelli,

25. Melita n. sp. dentatae aff.,

26. » diadema,

27. Gammaracanthus loricatus,

28. Weyprechtia mirabilis,

29. Amathilla Heuglini,

30. » pinguis,

31. Amathillopsis spinigera,

32. Stegocephalus Kessleri,

33. Metopa gigas,

34. » glacialis,

35. Tritropis fragilis,

36. Ampelisca picta,

37. Haploops lineata,
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38. Goésia depressa,

39. Podocerus latipes,

40. Dulichia spinosissima,

41. Paradulichia sp.,

42. Cercops Holbölli,

43. Aegina longicornis.

Blott genom att betrakta de nu kända 114 arktiska amfi-

podernas utbredning, sådan den blifvit framstäld i det före-

gående, finner man, att Sibiriens Ishaf afviker mycket från

polarbassängens öfriga del, och detta sammanhänger der-

med att

c) Novaja Seralja bildar en bestämd gräns för en stor del djur-
arters förekomst i hafven vester och öster derom.

Hvad amfipoderna angår, kan man finna bekräftelsen af

denna sats genom att studera å ena sidan de arktiska arter,

som saknas i Sibiriens Ishaf, och å andra sidan dem, som
uteslutande tillhöra denna del af polarbassängen. Förhållan-

det är detsamma äfven inom andra djurgrupper, hvarpå det

här kan vara nog att anföra några exempel från dekapoderna,

isopoderna och echinodermerna. Så, exempelvis, finna vi icke

i Sibiriens Ishaf af dekapoder Crangon boreas, x Hippolyte Fa-

bricii, Hipp. incerta, Hipp. macilenta, Hipp. aculeata, 1 Hipp.

microcerus, Hipp. Panschi, Pandalus borealis, Pand. annuli-

cornis, Pseudomma roseum och Lamprops fuscata, af isopoder

Henopomus tricornis och Jsera nivalis, af echinodermer Cucu-

maria frondosa, Cuc. calcigera, Psolus phantapus, Psol. Fa-

bricii, x Ophioglypha Stuwitzii, Ophiopholis aculeata, 1 Ophi-

opus arcticus och Astrophyton Agassizi. Några af dessa arter

äro hittills kända endast från Grönlands haf, ej tillika från

Spetsbergens, och dem kan man således icke skäligen vänta

att finna ens vid Novaja Semljas vestkust, ännu mindre i

Kariska hafvet eller öster derom. Men det är verkligen i

hög grad egendomligt, att andra afgjordt arktiska och i de

öfriga arktiska hafven vanliga arter, som t. ex. Crangon bo-

1 Strängt taget gäller icke denna sats om Crangon boreas, Hippolyte

aculeata, Psolus Fabricii och Ophiopholis aculeata, ty de tre förstnämnda

äro funna strax öster om Koljutschin-viken på stationen 99 c. och Ophiopho-

lis aculeata i Kariska hafvet på stationen 50. Men då de alla icke äro

funna utefter hela Sibiriens Ishafskust från Jenisejs mynning till Koljut-

schin-viken, ställer jag dem i samma kategori som de andra evertebrater,

hvilka saknas i Sibiriens Ishaf.

49



770 STUXBERG, EVERTEBRATFAUNAN I SIBIRIEXS ISEAF.

reas och Ophiopholis aculeata, hvilka förekomma ganska van-

ligt vid Novaja Semljas vestra kust och i dess sund, helt och

hållet saknas i Sibiriens Ishaf. Crangon boreas finnes ännu
vid Kamtschatka och i Berings haf, derifrån sträcker sig hans

utbredning norr ut genom Berings sund åt öster genom Nord-

amerikas arktiska arkipelag, förbi Grönland ner till Labrador

och Massachusetts bay, han finnes vidare vid Spetsbergen,

vid Skandinaviens vestra kust ner till Bergen, och i Mur-

manska hafvet till Novaja Semlja; men följa vi honom åter

från Berings sund mot vester, så går han icke längre än till

Koljutschin-viken, som ligger 20 svenska mil vester om detta

sund. Han saknas således i hela Sibiriens Ishaf från Novaja

Semlja i vester till Koljutschin-viken i öster, och denna hans

frånvaro der, sedd i sammanhang med hans vidsträckta ut-

bredning inom det rent arktiska området, må sägas vara verk-

ligen förvånande. Ett försök att utreda orsakerna till en så

egendomlig utbredning vore i hög grad mödan värdt, men
ett sådant försök skulle fordra utredningen af många andra

frågor innan dess. Lika egendomligt är t. ex. också det, att

Socarnes Vahli, en amfipod som förekommer mycket vanligt

vid Spetsbergen, Grönland, Island, men sällsynt vid norra

Skandinavien och af Heller upptages bland de krustaceer,

som österrikisk-ungerska expeditionen hemfört från hafvet

mellan Novaja Semlja och Frans Josefs land, ännu aldrig

träffats i Sibiriens Ishaf.

De flesta af de amfipoder, som äro egendomliga för Si-

biriens Ishaf, hafva sin naturliga gräns i vester vid Novaja
Semljas ostkust; endast några få bland dem, såsom t. ex.

Weyprechtia mirabilis n. sp. och Ampelisca picta n. sp., sak-

nas i Kariska hafvet, deras vestgräns kan således lämpligen

sättas vid Tajmyrlandets nordkust eller kanske långt öster

derom. Bland dekapoder bildar Novaja Semlja med Frans
Josefs land gränsen i vester. för Bythocaris Payeri och Cran-

gon salebrosus, bland isopoder för Idothea entomon och Par-

anthura arctica, bland echinodermer för Asterias panoplo,

Asterias Lincki och Solaster tumidus.

d) Evertebratfaunans rörlighet och successiva förändringar,
delvis orsakade genom invandring från andra håll.

Det är en känd sak, att floran och faunan i hvarje land

och hvarje haf, större eller mindre, äro underkastade fort-

gående förändringar i deras sammansättning, men dessa för-
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ändringar försiggå så långsamt, att de icke blifva synnerligen

märkbara förr än efter århundradens förlopp. Om det Sibi-

riska Ishafvet icke stode i samband med något annat haf än
det egentliga polarhafvet, om detta vore afstängdt från de
stora verldshafven, som befinna sig under helt andra fysiska

förhållanden och följaktligen hysa helt andra djur och växter,

så skulle polarhafvets eller polarbassängens, d. v. s. den rent

arktiska faunan icke vara underkastad någon annan förändring

än den, som kunde blifva en följd af de der afstängdt boende
arternas inbördes konkurrens, deras utträngande den enas af

den andra och till sist möjligen uppkomsten af nya arter ge-

nom karakterernas divergens och ombildning. Men nu be-

finner sig Sibiriens Ishaf icke i en så afskild belägenhet, det

har tvärtom förbindelse med de båda stora verldshafven, At-

lanten och Stilla hafvet. Det är då också helt naturligt, att

dess fauna rekryteras från dessa båda håll; genom polar-

bassängens Atlantiska arm å ena sidan och å den andra ge-

nom dess Berings-arm tager det så småningom emot en och
annan nykomling, från vester eller öster, och i gengäld lem-

nar det också helt säkert ifrån sig en och annan af sina gamla
tillhörigheter.

Dessa slutsatser tränga sig helt osökt på en, då man jäm-
för det Sibiriska Ishafvets vestra och östra delar med hvar-
andra i faunistiskt hänseende, och slutligen dessa å ena sidan

med faunområdet i dess helhet å den andra.

Taga vi först och främst i betraktande Kariska hafvets

sammanknytningsställen med det Murmanska, d. v. s. hafvet

mellan Novaja Semlja och Frans Josefs land, Matotschkin
schar, Kariska porten och Jugor schar, så finna vi der flere

former »från polarbassängens Atlantiska arm, hvilka icke finnas

öster derom. Sådana äro Pandalus borealis, Socarnes Vahli,

Anonyx gulosus, Amathilla Sabinei, Pardalisca cuspidata, Cap-

rella septentrionalis, Litorina obtusata, Turritella erosa, Ri-

mula noachina, Buccinum ciliatum, B. undulatum, B. glaciale,

B. angulosum. I det föregående har jag nämnt några af de

arter, som hafva sin vestra gräns vid Novaja Semljas ostkust;

de kunna således lämpligen förbigås här.

A andra sidan, vända vi oss till den del af Sibiriens Ishaf,

som närmast gränsar till Berings sund och genom detta sam-
manhänger med Stilla hafvet, så har faunan der visserligen

till allra största delen qvar sin arktiska prägel, men hon är

redan något uppblandad med arter från Stilla hafvet, hvilka

lätt förråda sin främmande härkomst. Sådana arter äro i
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främsta rummet Asterias camtschatica, Chiton Pallasi, Ampe-

lisca picta, Lithodes spinosissimus och en art af det egen-

domliga slägtet Chelyosoma. De fyra sist nämnda djurarter-

nas hela utseende är allt annat än arktiskt eller glacialt, deras

prägel är af helt annat ursprung.

Jag är nu icke i tillfälle att i detalj genomföra bevisen

för evertebratfaunans rörlighet och successiva förändringar i

Sibiriens Ishaf, så som jag tänker mig dem, men det hufvud-

sakliga resultatet, till hvilket mina studier öfver hennes sam-

mansättning hittills ledt mig, kan kortligen uttryckas i föl-

jande punkter:

l:o) Sibiriens Ishaf hyser, utom sina öfver hela området

likformigt spridda evertebrater, en del arter, som afgjordt

visa antingen en vestlig eller en östlig utbredning;

2:o) Dessa afgjordt vestliga eller östliga arter sträfva att

utbreda sig i motsatta riktningar, åt öster eller åt vester, men
denna spridning går ej lika skyndsamt för sig för de båda

slagen af djurarter ; ty

3:o) De östliga arterna hafva på sin väg mot vester

hunnit ojämförligt mycket längre (de flesta till Novaja Semljas

ostkust, två arter : Stegocephalus Kessleri och Acanthostephia

Malmgreni förbi -Novaja Semlja och Frans Josefs land ända

till Spetsbergen), än de vestliga arterna på sin väg i motsatt

riktning, mot öster

;

4:o) Sibiriens Ishaf underhåller ett utbyte af arter med
de stora verldshafven i vester och öster, med Atlanten genom
Novaja Semljas sund och Murmanska hafvet, med Stilla hafvet

genom Berings sund; men
5:o) Detta utbyte måste vara lifligare i öster genom

Berings sund, än i vester förbi Novaja Semlja, ty faunan i

Beauforfs haf 1 visar en jämförelsevis större tillblandning af

boreala Stilla-hafs former, än Kariska hafvets vestra del af

boreala Atlantiska former. Det måste vidare, så att säga,

vara till Sibiriska Ishafvets fördel, ty efter allt utseende tager

det emot långt flere arter än det i gengäld lemnar ifrån sig.

Till sist, innan jag afslutar dessa rader, skall jag med
några ord beröra en fråga, som djurgeografen helt säkert skall

ställa till mig, den nämligen

1 Så kallas den del af polarbassängen, som omslutes af Berings sund,

Tschuktsehernas land, Wrangels land och Nordamerikas nordvestligaste del

("West Georgia).
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§ 10. Huru vi för närvarande känna evertebratfaunan
i Sibiriens Ishaf.

Må man för detta ändamål kasta en blick på kartan, som
jag bifogat till denna uppsats, och som lemnar en lätt till-

gänglig öfversigt af alla ställen i Sibiriens Ishaf, der dragg-

ningar för zoologiskt ändamål blifvit anstälda af de svenska
expeditionerna 1875, 1876 och 1878—79. Den slutledningen

ligger då nära till hands, att genom de svenska expeditio-

nernas draggningar och trawlningar bör man för närvarande
känna det Sibiriska Ishafvets evertebratfauna bättre i dess

vestra del än i dess östra. En dylik slutledning må synas
mycket berättigad, ty först och främst är sträckan mellan kap
Tscheljuskin och Berings sund dubbelt större än mellan kap
Tscheljuskin och Jugor schar, och dertill utgöra de under-

sökta ställena inom det förra området ett långt mindre antal

än inom det senare. Deremot, erinrar man sig hvad jag förut

påpekat, nämligen den stora öfverensstämmelsen i bottnens

beskaffenhet, djupet och i sammanhang dermed likformigheten

i faunans sammansättning i hafvet öster om kap Tscheljuskin

och Kariska hafvets grundare del, och tager man tillika i be-

traktande, att det ojämförligt största antalet draggningar ut-

förts inom den grundare delen af detta haf, att endast ett

ringa fåtal, sammanlagdt elfva, kommit på den djupare delens

lott — : då skall man kanhända ge mig rätt i min förmodan,
att den. slutledning är falsk, som håller före, att man för när-

varande bör känna det Sibiriska Ishafvets evertebratfauna

bättre i dess vestra del än i dess östra. Saken förhåller sig i

sjelfva verket tvärtom. Kariska hafvets hela vestra del, d. v. s. den

djupa rännan längs Novaja Semljas ostkust synes mig bland alla

delar af Sibiriens Ishaf vara den, som erbjuder största intresset

och dit framtidens forskningar företrädesvis böra rikta sin upp-

märksamhet. Der finnes ett mycket egendomligt djurlif, och der är

mötesplatsen för djurformer, som peka åt olika håll, åt vester och

öster. Just sådana områden, som bilda djurgeografiska rå-

märken, äro företrädesvis lärorika och värda ett noggrant
studium. Det är derför, som jag måste hålla fast vid och
för framtida forskare betona, att vi i sjelfva verket känna
evertebratfaunan i hafvet öster om Tajmyrlandet bättre än i

Kariska hafvet, äfven om de undersökta ställena inom det

förra området äro långt färre än inom det senare.

Härmed vill jag dock ej hafva sagt, att icke också andra
delar af Sibiriens vidsträckta Ishaf skulle kunna erbjuda
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mycket af zoologiskt intresse. Jag tror tvärtom, att hafvet

utanför Taj myrlandet, mellan Berings sund och kap Schelag

skoj, vid de Nysibiriska öarne och företrädesvis Wrangels land

kan lemna material för mycket lärorika undersökningar och

af stort djurgeografiskt värde. Särskildt förtjenar det att nog-

grant undersökas, i hvad mån den lag, som enligt A. Th.

von Middendorff gäller om Beringshafvets djur, nämligen

att de utmärka sig genom en jämförelsevis gigantisk växt

och brokig färgteckning, äger sin tillämpning äfven på djur-

formerna i Beauforfs haf, och, om så är förhållandet, hvarpå
en sådan egendomlighet kan bero. Den lagen har åtminstone

funnit sin tillämpning på stationen 100 (jämför sidan 713 i

det föregående), och det gifves åtskilligt som talar för, att

den kanske en gång skall finna sin tillämpning på hela Beau-

forfs haf.



Bilaga 1.

Kariska hafvets Malakostraceer.

1. Hyas aranea (Linné) Svst, nat, ed. 10 pag. 628.

Hab. stat, 45.

2. Hippolyte Gaimardi M.-Edwards Hist. nat, crust. 2 p. 378.

Hab. stat. 19, 25, 35.

3. Crangon salebrosus Owen Zoology of Capt. Beechey's
Voyage, Crustacea pag. 88, tab. 27 fig. 1.

Hab. stat, 6, 7.

4. Sabinea septemcarinata (Sabine) Supplem. to the Appen-

dix to Parry's first voyage pag. 236, tab. 2 figg. 11—13.

Hab. stat. 25
;
32, 35, 36, 37, 41.

5. Mysis oculata (Fabricius) Fauna grönl. pag. 245, tab. 1

figg. 1 A, B.

Hab. stat. 19, 22, 28, 30, 32, 40, 60. .

6. Erythrops Goési G. O. Särs Beretn. om en i Sommeren
1865 foretagen zool. Reise ved Kysterne af Christianias og

Christiansands Stifter pag. 15.

Hab. stat, 10.

7. Diastylis scorpioides (Lepeehin) Acta acad. scient. imper.

Petropolitame pro anno 1778, pars prior p. 248, tab. 8 fig. 2.

Hab. stat. 21, 33, 34, 38, 39, 40, 41.

8. Diastylis Rathkei (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 1 R. 3 Bd
pag. 513 & 531, tab. 5 figg. 19—22, tab. 6 figg. 17—30.

Hab. stat, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 52, 56.



776 STUXBERG, EVERTEBRATFAUNAN I SIBIRIENS ISBAF.

9. Diastylis Goodsiri (Bell) in Belcher's Arctic voyage, voL

2 pag. 403, tab. 34 fig. 2.

Hab. stat. 23, 34, 39, 40, 53.

10. Diastylis spinulosa Heller Denkschr. der mathera.-natur-

wiss. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

(Wien) Bd 35 pag. 28, tab. 1 fig. 5.

Hab. stat. 23, 38, 40, 59.

11. Diastylis resima (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2 Bd
pag. 165 & 206, tab. 2 figg. 2 a & 2 b.

Hab. stat. 32.

12. Leucon nasica (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 1 R. 3 Bd
pag. 524 & 532, tab. 6 figg. 31—33.

Hab. stat. 35, 38.

13. Eudorella emarginata (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 2 R.

2 Bd pag. 181 & 209, tab. 1 fig. 7, tab. 2 figg. 3 a—3 h.

Hab. stat. 3, 10, 23, 34, 35, 40.

14. Munnopsis typica M. Särs Forhandl. i Vidensk.-Selsk. i

Christiania aar 1860 pag. 84.

Hab. stat. 7, 8, 12, 23, 35, 39, 40, 42.

15. Eurycope cornuta G. O. Särs Forhandl. i Vidensk.-Selsk.

i Christiania aar 1863 pag. 209.

Hab. stat, 7, 10.

16. Eurycope gigantea G. O. Särs Archiv for Mathematik og
Naturvidenskab Bd 2 pag. 253—254 (353—354).

Hab. stat. 54.

17. Idothea Sabinei Kröyer Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2 Bd
pag. 394 & 401.

Hab. stat. 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39,.

40, 42, 44, 52, 57, 58, 59, 65.

18. Idothea entomon (Linné) Fauna suecica ed. 2 pag. 499.

Hab. stat. 4, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 25, 29, 32, 37, 56, 57, 58, 59,

65, vestkusten af Samojedhalfön vid Njuttje 72° 8' n. lat.

19. Idothea bicuspida Owen Zoology of Capt. Beechey's
Voyage, Crustacea pag. 92, tab. 27 fig. 6.
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Hab. stat. 19, 20, 25, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 55.

20. Idothea nodulosa Kröyer Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2 Bd
pag. 100.

Hab. stat. 19, 21, 22.

21. Paranthura arctica Heller Denkschr. der mathem.-natur-

wiss. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

• (Wien) Bd 35 pag. 38—39, tab. 4 figg. 9—12.

Hab. stat, 8.

22. Anceus elongatus Kröyer Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2 Bd
pag. 388.

Hab. stat. 40.

23. Apseudes sp.

Hab. stat. 43.

24. Hippomedon Holbölli (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 2 R.

2 Bd pag. 8.

Hab. stat, 19, 20.

25. Anonyx lägena Kröyer Danske Vidensk. Selsk. naturv.

og mathem. Afhandl. Bd 7 pag. 237, tab. 1 fig. 1 (?).

Hab. stat. 17, 19, 20, 22, 25, 29, 38.

26. Anonyx pumilus Lilljeborg On the Lysianassa magel-

lanica pag. 26, tab. 4 figg. 35—41.

Hab. stat. 25, 40, 44.

27. Onesimus plautus (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2

Bd pag. 629.

Hab. stat. 3, 10, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 32, 40, 41.

28. Onesimus Edwardsi (Kröyer) Naturhist, Tidsskr. 2 R.

2 Bd pag. 1.

Hab. stat. 39.

29. Onesimus abyssicola Stuxberg n. sp.

Hab. stat. 4.

30. Orchomene serrata (Boeck) Forhandl. skand. Naturf.

8:de Mode (1860) pag. 641.

Hab. stat, 48.
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31. Orchomene minuta (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2

Bd pag. 2.3.

Hah. stat. 32.

32. Orchomene pinguis (Boeck) Forbandi, skand. Naturf.

8:de Mode (1860) pag. 642.

Bob. stat. 31.

33. Pontoporeia femorata Kröyer Naturhist. Tidsskr. 1 R.

4 Bd pag. 153.

Hab. stat, 16, 28, 32, 39.

34. Pontoporeia setosa Stuxberg n. sp.

Hab. stat. 56.

35. Harpinia plumosa (Kröyer) Naturhist. Tidsskr. 1 R. 4

Bd pag.- 152.

Hab. stat. 40.

36. Oedicerus lynceus M. Särs Forhandl. Yidensk.-Selsk. i

Christiania aar 1858 pag. 143.

Hab. stat. 28.

37. Oedicerus borealis Boeck Crust. arnphipoda bor. et arc-

tica pag. 82.

Hab. stat, 7.

38. Acanthostephia Malmgreni (G o ös) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Forhandl. 1865 pag. 526, tab. 39 fig. 17.

Hab. stat. 18, 19, 22, 28, 29, 35, 37, 64.

39. Monoculodes borealis Boeek Crust. arnphipoda bor. et

aretiea pag. 88.

Hab. stat, 16, 19, 28, 34.

40. Aceropsis n. gen. & n. sp.

Hah. stat. 30, 32.

41. Acerus phyllonyx (M. Särs) Forhandl. Yidensk.-Selsk. i

Christiania aar 1858 pag. 148.

Hab. stat. 52.

42. Parapleustes sp.

Hah. stat. 64.
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43. Pleustes panoplus (Kröyer) Danske Vidensk. Selsk. na-

tur v. o» mathem. Afhandl. Bd 7 pag. 270, tab. 2 fig. 9.

Hal. stat. 44.

44 Atylus carinatus (Fabricius) Entom. syst. 2 pag. 515.

Hab. stat. 18, 28, 35, 45, (52), 64.

45. Atylus Smitti (Goes) Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl.

1865 pag. 524, tab. 88 fig. 14.

Hab. stat, 39.

46. Halirhages fulvocinctus (M. Särs) Förhandl. Vidensk.

-

Selsk. i Christiania aar 1858 pag. 141.

Hab. stat, 45.

47. Cleippides quadricuspis Heller Denkschr. mathem. -na-

turw. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

(Wien) Bd 35 pag. 32—35, tab. 3 figg. 1—16.

Hab. stat. 46, 49, 62.

48. Melita diadema S tu

x

berg n. sp.

Hab. stat. 33.

49. Gammaracanthus loricatus (Sabine) Supplem. to the Ap-

pendix to Parry's first voyage pag. 231, tab. 1 fig. 7.

Hab. stat. 25, 64.

50. Amathilla pinguis Kröyer Danske Vidensk. Selsk. na-

turv. og mathem. Afhandl. Bd 7 pag. 252, tab. 1 fig. 5.

Hab. stat, 28.

51. Amathillopsis spinigera Heller Denkschr. mathem. na-

turw. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

(Wien) Bd 35 pag. 35—38, tab. 3 figg. 17—22, tab. 4 figg.

1— s.

Hab. stat, 46, 48, 54.

52. Lilljeborgia fissicornis (M. Särs) Förhandl. Vidensk.-

Selsk. i Christiania aar 1858 pag. 147.

Hab. stat, 39.

53. Tritropis aculeata (Lepechin) Acta aead. scient, imper.

Petropolitame pro anno 1778, pars prior pag. 247, tab. 8 fig. 1.

Hab. stat, 45.
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54. Tritropis Helleri Boeck Crust. amphipoda bor. et arc-

tica pag. 79.

Hab. stat. 52.

55. Tritropis fragilis (Goes) Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl.

1865 pag. 524, tab. 39 fig. 16.

Hab. stat. 16, 19, 22, 28, 30, 61.

56. Ampelisca Eschrichti Kröyer Naturhist. Tidsskr. 1 R.

4 Bd pag. 155.

Hab. stat. 16, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33.

57. Haploops tubicola Lilljeborg Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1855 pag. 135—136.

Hab. stat. 23, 25, 31, 33, 35, 39, 40, 57.

58. Haploops setosa Boeck Crust. amphipoda bor. et arctica

pag. 148.

Hab. stat. 33.

59. Haploops lineata Stuxberg n. sp.

Hab. stat. 44.

60. Byblis Gaimardi (Kröyer) Voyages en Scandinavie etc,

Crustacés tab. 23 fig. 1.

Hab. stat. 19, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 33, 35, 40.

61. Podocerus anguipes Kröyer Danske Vidensk. Selsk. na-

turv. og mathem. Afhandl. Bd 7 pag. 283, tab. 3 fig. 14 (ef).

Hab. stat. 10, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 34, 39.

62. Glauconome leucopis Kröyer Naturhist. Tidsskr. 2 R,

1 Bd pag. 491, tab. 7 fig. 2.

Hab. stat, 35, 38, 39.

63. Paradulichia sp.

Hab. stat. 8.

64. Aegina echinata Boeck Förhandl. skand. Naturf. 8:de

Mode (1860) pag. 670.

Hab. stat, 25, 26, 61, 62.



Bilaga 2.

Kariska hafvets Polycheter.

1. Nychia cirrosa (Pallas) Miscell. zoolog, pag. 96, tab. 7

figg. 3—6.

Hab. stat. 23, 25, 39.

2. Polynoé scabra (Örsted) Danske Vidensk. Selsk. naturv.

og mathem. Afhandl. Bd 10 pag. 164—166, figg. 2, 7, 10,

12, 13, 17, 18.

Hab. stat. 25, 44, 46, 49, 53, 54.

3. Polynoé rarispina M. Särs Forh. i Vid. -Selsk. i Christiania

aar 1860 pag. 59—60.

Hab. stat. 7, 10, 25, 45.

4. Polynoé imbricata (Linné) S}r st. nat. ed. 12 pag. 1084.

Hab. stat. 45.

5. Polynoé aspera Han sen Nyt Magazin for Naturvid. Bd
24 pag. 1—2, tab. 1.

Hab. stat. 8.

6. Polynoé borealis Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16

n:o 3 pag. 13—16, tab. 1 figg. 5—7.

Hab. stat. 8.

7. Polynoé Sarsi Kinberg, Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 75—78, tab. 9 figg. 6—6 E.

Hab. stat. 28, 45.

8. Polynoé badia Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o

3 pag. 18—20, tab. 1 figg. 9—12.

Hab. stat. 8, 10, 13, 20, 35, 39.
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9. Bylgia elegans Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o

3 pag. 21—22, tab. 1 figg. 13—16.

Hab. stat, 39.

10. Melaenis Lovéni Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För
handl. 1865 pag. 78—79, tab. 10 figg. 10—10 D.

Hab. stat. 20.

11. Eucrante villosa Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

hand! 1865 pag. 80, tab. 10 figg. 9 A—9 D.

Hab. stat. 40, 44.

12. Pholoé minuta (Fabricius) Fauna grönl. pag. 314—315.

Hab. stat. 35.

13. Nephthys ciliata (Muller) Zool. Dan. 3 pag. 14—15, tab.

89 figg. 1—4.

Hab. stat. 21, 23, 25, 30, 32, 35, 39, 40.

14. Nephthys Hombergi Aud. & M.-Edw. Ann. sci. nat, 29

pag. 257—260, tab. 17 figg. 1—6.

Hab. stat. 15, 16, 22, 28.

15. Nephthys Malmgreni Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd
16 n:o 3 pag. 27—28, tab. 1 & 2 fig. 17.

Hab. stat. 8, 10, 13, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 52.

16. Mysta barbata Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1865 pag. 101, tab. 15 figg. 34—34 D.

Hab. stat. 32.

17. Phyllodoce grönlandica Örsted Danske Vidensk. Selsk.

naturv. og mathem. Afhandl. Bd 10 pag. 192—193, figg.

19, 20, 22, 29—32.

Hab. stat. 13, 19, 21, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42.

18. Phyllodoce citrina Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhand!. 1865 pag. 95—96, tab. 13 figg. 24—24 D.

Hab. stat. 7.

19. Anaitis Wahlbergi Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 94, tab. 14 figg. 31—31 D.

Hab. stat. 35.
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20. Syllis monilicornis (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1867 pag. 160, tab. 7 figg. 44—44 D.

Hab. stat. 8, 10.

21. Nereis zonata Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1867 pag. 164, tab. 6 figg. 34—34 D.

Hab. stat, 7, 9, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49.

22. Lumbrinereis fragilis (Muller) Zool. dan. prodromus
pag. 216.

Hab. stat. 44, 52.

23. Lumbrinereis minuta Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd
16 n:o 3 pag. 42—44, tab. 4 figg. 57—59.

Hab. stat. 8, 10, 19, 34, 35, 43.

24. Onuphis conchilega M. Särs Beskr. og Iagttagelser etc.

pag. 61—63, tab. 10 figg. 28 a—28 e.

Hab. stat, 7, 10, 13, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 52.

25. Scoloplos a rmiger (Muller) Zool. dan. prodrom. pag. 215.

Hab. stat, 8, 23, 32, 40.

26. Ammotrypane aulogaster Rathke Beitr. Fauna Norw.
pag. 188—190, tab. 10 figg. 1—3.

Hab. stat. 8, 34, 38, 44.

27. Travisia Forbesi John ston Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 4
pag. 373, tab. 11 figg. 11—18.

Hab. stat. 32.

28. Eumenia longisetosa Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd
16 n:o 3 pag. 49—51, tab. 3 & 4 figg. 45—48.

Hab. stat. 2, 10, 19, 32, 44.

29. Scalibregma inflatum Rathke Beitr. Fauna Norw. pag.

184—186, tab. 9 figg. 15—21.

Hab. stat, 35, 40.

30. Ephesia gracilis Rathke Beitr. Fauna Norw. pag. 174

—

176, tab. 7 figg. 5—8.

Hab. stat. 40.
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31. Trophonia plumosa (Muller) Zool. dan. prodroin. pag. 216.

Hab. stat. 19, 34.

32. Bräda villosa (Rathke) Beitr. Fauna Norw. pag. 215—218,
tab. 11 figg. 11, 12.

Hab. stat. 19, 22, 23, 32, 36, 38, 39.

33. Bräda granulata Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1867 pag. 194, tab. 13 figg. 71—71 D.

Hab. stat. 39.

34. Spiochaetopterus typicus M. Särs Fauna litt. Norvegiae 2

pag. 1—9, tab. 1 figg. 8—21.

Hab. stat. 10, 18, 23, 25, 38, 39, 40, 44.

35. Scolecolepis cirrata (M. Särs) Nyt Magazin for Naturvid.

Bd 6 pag. 207—208.

Hab. stat. 2, 39, 40, 41.

36. Chaetozone setosa Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1867 pag. 206, tab. 15 figg. 84—84 B.

Hab. stat. 10, 20, 21, 23, 35, 39, 40.

37. Notomastus latericeus M. Särs Nyt Magazin for Naturvid.

Bd 6 pag. 199—200.

Hab. stat, 50.

38. Nicomache lumbricalis (Fabricius) Fauna grönl. pag.

374—375.

Hab. stat, 10, 38, 39, 40.

39. Maldane Sarsi Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1865 pag. 188.

Hab. stat, 23, 34, 35, 39, 40.

40. Praxilla praetermissa Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 191—192.

Hab. stat. 16, 19, 32, 35.

41. Ammochares assimilis M. Särs Nyt Magazin for Natur-

vid. Bd 6 pag. 201.

Hab. stat, 8, 10, 19, 32, 38, 39.
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42. Pectinaria hyperborea (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhan dl. 1865 pag. 360, tab. 18 figg. 40—40 E.

Hab. stat. 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 35, 39.

43. Amphicteis Grubei (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 363—364, tab. 19 figg. 44—44 D 1
.

Hab. stat. 40.

44. Amphicteis gracilis (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 365, tab. 26 figg. 75—75 D.

Hab. stat. 40.

45. Amphicteis arctica (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 364—365, tab. 26 figg. 77—77 D.

Hab. stat. 36, 38, 39, 40.

46. Amphicteis Gunneri (M. Särs) Beskr. og Iagttagelser etc.

pag. 50—51, tab. 11 fig. 30.

Hab. stat, 44.

47. Amphicteis labiata (Malmgren) Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 367, tab. 26 figg. 78—78 D.

Hab. stat. 34, 40.

48. Sabellides borealis M. Särs Fauna litt. Norvegise 2 pag.

22—24.

Hab. stat, 21, 32.

49. Samytha pallescens Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd
16 n:o 3 pag. 61—62, tab. 4 figg. 60—62.

Hab. stat. 40.

50. Melinna cristata (M. Särs) Fauna litt. Norvegioe 2 pag.

19—24, tab. 2 figg. 1—7.

Hab. stat, 38, 39, 40.

51. Scione lobata Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1865 pag. 383, tab. 23 figg. 62—62 D.

Hab. stat. 15, 44, 53.

52. Thelepus circinnatus (Fabricius) Fauna grönl. pag.

286—287.

Hab. stat, 48, 54.

50
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53. Artacama proboscidea Malmgren Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1865 pag. 394—395, tab. 23 tigg. 60—60 D.

Hab. stat. 10, 30, 35.

54. Terebellides Strömi M. Särs Beskr. og Iagttagelser etc.

pag. 48—50, tab. 13 fig. 31.

Hab. stat. 2, 8, 10, 20, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 41, 44, 52.

55. Sabella crassicornis M. Särs Forhancll. i Vid.-Selsk. i

Christiania aar 1861 pag. 119.

Hab. stat. 44.

56. Dasychone infarcta (Kröyer) Overs. K. Danske Vidensk.

Selsk. Förhandl. 1856 pag. 21.

Hab. stat. 34, 35, 38, 39, 40, 53.

57. Euchone tuberculosa (Kröyer) Overs. K. Danske Vidensk.

Selsk. Förhandl. 1856 pag. 18—19.

Hab. stat, 19, 22, 23, 34, 38.

58. Myxicola Steenstrupi Kröyer Overs. K. Danske Vidensk.

Selsk. Förhandl. 1856 pag. 35—36.

Hab. stat. 48.

59. Apomatus globifer Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd
16 n:o 3 pag. 66—67, tab. 4 figg. 63—65.

Hab. stat. 44, 46, 49, 52, 53.



Bilaga 3.

Kariska hafvets Bryozoer.

1. Alcyonidium mammillatum Ålder Transact. Tyne-side
Nat. Field-Club vol. 5 pag. 64 (sep.).

Hab. stat. 38, 41, 46, 53.

2. Alcyonidium disciforme Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1871 pag. 1122—23, tab. 20 fig. 9.

Hab. stat, 49, 60.

3. Alcyonidium gelatinosum (Linné) Fauna suecica ed. 2 pag.

538, Syst. nat, ed. 12 pag. 1295.

Hab. stat. 7, 9, 23, 25, 36, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55.

4. Vesicularia uva (Linné) Syst. nat, ed. 10 pag. 812, ed. 12

pag. 1311.

Hab. stat. 9, 41, 46, 53.

5. Crisia eburnea (Linné) Syst, nat. ed. 10 pag. 810, ed. 12

pag. 1316.

a) Forma eburnea typica.

Hab. stat. 7, 15, 35, 46.

b) Forma eburneo-producta Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1878 n:o 3 pag. 13.

Hab. stat, 46.

c) Forma denticulato-producta Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1878 n:o 3 pag. 13.

Hab. stat, 13.

d) Forma eburneo-denticulata Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1878 n:o 3 pag. 13.

Hab. stat, 7, 9, 13, 23, 46, 53.



788 STUXBERG, EVERTEBRATFAUNAN I SIBIRIENS ISHAF.

e) Forma denticulata (Lam ar ek) Anim. sans vertébres ed. 1

tome 2 pag. 137.

Hab. stat. 7, 8, 9, 41, 46, 50.

6. Diastopora repens (Wood) Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 13

pag. 14.

Hab. stat. 50.

7. Diastopora simplex Busk Monogr. fossil Polyzoa of the

Crag pag. 113, tab. 20 fig. 10.

Hab. stat. 50.

8. Diastopora hyalina (Fleming) British animals pag. 533.

Hab. stat. 8, 40, 46.

9. Diastopora intricaria (Smitt) Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1871 pag. 1117—1118, tab. 20 figg. 1—3.

Hab. stat. 46, 49, 50, 53.

10. Tubulipora incrassata (D'Orbigny) Paléontol. francaise,

terr. crét. tome 5 pag. 817.

Hab. stat. 7, 8, 13, 15, 39, 46, 49, 53.

11. Tubulipora incrassato-fungia Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1878 n:o 3 pag. 14.

Hab. stat. 10, 53.

12. Tubulipora fungia Couch Cornish fauna 3 pag. 107, tab.

19 fig. 3.

Hab. stat. 36.

13. Tubulipora atlantica (Forbes) John st. British Zoophytes

ed. 2 pag. 278, tab. 48 .fig. 3.

Hab. stat. 10, 36, 46, 48, 49, 50, 53.

14. Defrancia lucernaria (M. Särs) Nyt Magazin for Natur-

vidensk. Bd 6 pag. 145.

Hab. stat. 49, 50.

15. Entalophora deflexa (Couch) Cornish fauna 3 pag. 107,

tab. 19 fig. 4.

Hab. stat. 46, 48, 53.
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16. Hornera* violacea M. Särs Nyt Magazin for Naturvidensk.
Bd 12 pag. 282.

Forma proboscina Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl.
1866 pag. 404, tab. 6 figg. 2—5.

Hab. stat. 46, 48, 49, 53.

17. Hornera lichenoides (Linné) Syst. nat. ed. 10 pag. 791,

ed. 12 pag. 1283.

Hab. stat. 53.

18. Lichenopora verrucaria (Linné) Syst. nat. ed. 10 pag. 793.

Forma verrucaria Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhand).
1866 pag. 405, tab. 10 figg. 6—8, tab. 11 figg. 1-6.

Hab. stat. 8, 46, 50.

19. Flustra membranaceo-truncata Smitt Öfvers. K. Vet.-

Akad. Förhandl. 1867 pag. 358, tab. 20 figg. 1—5.
Hab. stat. 7, 9, 35, 44, 46, 49,' 50.

20. Biflustra abyssicola (M. Särs) Smitt Öfvers. K. Vet.-

Akad. Förhandl. 1878 n:o 3 pag. 16.

Hab. stat. 54.

21. Membranipora lineata (Linné) Syst. nat. ed. 12 pag. 1301.

a) Forma lineata typica (Ålder) Transact. Tyne-side Nat.

Field-Club vol. 3 pag. 143 (53 sep.), tab. 8 fig. 1.

Hab. stat. 46.

b) Forma craticula (Ålder) Transact. Tyne-side Nat. Field-

Club vol. 3 pag. 144 (54 sep.), tab. 8 fig. 3.

Hab. stat. 46.

c) Forma americana (D'Orbigny) Paléont. francaise, terr.

crét. tome 5 pag. 571.

Hab. stat. 46, 49, 53.

22. Bugula Murrayana (Bean) Johnst. Hist. Brit. Zoophytes

ed. 2 pag. 347, tab. 43 figg. 5, 6.

Hab. stat. 53.

23. Cellularia ternata (Solande r) Ellis Zoophytes pag. 30.

a) Forma ternata typica Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1867 pag. 282, tab. 16 figg. 10—14.

Hab. stat. 46.
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b) Forma gracil is (van Be ne den) Smitt Öfvers. K. Vet.-

Akad. Förhandl. 1867 pag. 283, tab. 16 figg. 15—24.

Hab. stat. 7, 13, 23, 46.

c) Forma duplex Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl. 1867

pag. 283, tab. 16 rigg. 25, 26.

Hab. stat. 46.

24. Cellularia scabra (van Beneden) Bullet. de 1'acad. royale

des sciences de Belgique 15: 1 pag. 73, figg. 3—6.

Hab. stat. 8.

Forma eiongata Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl. 1867

pag. 284, tab. 17 figg. 35, 36.

Hab. stat, 7, 8, 49.

25. Cellularia Peachii Bnsk Ann. Mag. Nat. Hist. 2 ser. vol.

7 pag. 82, tab. 8 figg. 1—4.

Hab. stat. 7, 13.

26. Gemellaria loricata (Linné) Syst, nat, ed. 10 pag. 815,

Fauna suecica ed. 2 pag. 542.

Hab. stat. 8, 9, 13, 32, 46, 48.

27. Cribrilina punctata (Hass.) Ann. Mag. Nat, Hist. vol. 7

pag. 368, tab. 9 fig. 7.

Hab. stat. 46, 50, 53.

28. Cribrilina annulata (Fabri cius) Fauna grönl. pag. 436.

Hab. stat. 46, 49, 50.

29. Hippothoa biaperta (Busk) Monogr. fossil Polyzoa of the

Crag pag. 47, tab. 7 fig. 5.

Hab. stat. 46.

30. Leieschara crustacea (Smitt) Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1867 Bihang pag. 18, tab. 25 figg. 88—91.

Hab. stat, 35, 46, 49.

31. Leieschara subgracilis (D'Orbigny) Paléont. francaise,

terr. crét. tome 5 pag. 662.

Hab. stat. 13, 15, 40, 46, 50, 53.

32. Cellepora ramulosa Linné Syst, nat, ed. 12 pag. 1285..
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Forma tuberosa (D'Orbigny) Paléont. francaise, terr. crét. 5
pag. 423.

Hab. stat. 35, 46, 48, 49, 50, 53.

33. Escharella pertusa (Busk) Brit. Mus. Catal. Polyzoa pag.

80, tab. 78, tab. 79 tigg. 1, 2.

Hab. stat. 36, 46, 49, 50, 53.

Forma majuscula Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhand!. 1867

Bihang pag. 9, tab. 24 figg. 36—38.

Hab. stat. 50.

34. Escharella palmata (M. Särs) Forhandl. i Vidensk.-Selsk.

i Christiania aar 1862 pag. 146.

Hab. stat. 7, 8, 23, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53.

35. Escharella Jacotini (Audouin) in Sa vi gny Descr. de

1'Egypte, Polypes tab. 7. fig. 8.

Hab. stat. 40, 46, 49, 50, 53.

36. Eschara cervicornis (Pallas) Elench. Zoophyt. pag. 252.

a) Forma verrucosa (Busk) Brit, Mus. Catal. Polyzoa 2 pag.

86, tab. 87 figg. 3, 4, tab. 94 fig. 6.

Hab. stat. 46 (var. glabra).

b) Forma cervicornis Pallas Elench. Zoophyt. pag. 252.

Hab. stat. 13, 46.

37. Eschara elegantula D'Orbigny Paléont. francaise, terr.

crét, pag. 102.

Hab. stat, 13, 35, 46, 50, 53.

38. Eschara laevis (Fleming) British animals pag. 532.

Hab. stat. 49.

39. Discopora sincera Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. Forhandl.

1867 Bihang pag. 28, tab. 27 figg. 178—180.

Hab. stat. 7, 36, 46,^49, 53.

40. Discopora coccinea (Abildgaard) Muller Zoologia da-

nica vol. 4 pag. 30 tab. 146 figg. 1, 2.

Forma ventricosa (Hass.) Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 9 pag. 412.

Hab. stat. 36, 46, 49, 50, 53.
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41. Discopora labiata (Boeck) Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad.

Förhandl. 1867 Bihang pag. 27, tab. 27 fig. 176.

Hab. stat. 7, 46, 48, 49, 50, 53.

42. Discopora appensa (Hass.) Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 7

pag. 367, tab. 9 fig. 3.

Hab. stat. 7, 46, 48, 49, 50, 53.

43. Discopora scabra (Fabricius) Fauna grönlandica pag. 433.

Hab. stat, 7, 46, 50, 53.

44. Discopora Skenei (Solander) Ellis Zoophytes pag. 135.

Hab. stat. 50.

45. Discopora Sarsi (Smitt) Öfvers. K. Vet.-Akad. Förhandl.

1867 Bihang pag. 24, tab. 26 rigg. 147—154.

Hab. stat. 7, 13, 15, 53.

46. Discopora cellulosa (Linné) Syst. nat. ed. 10 pag. 790.

Hab. stat. 46, 53.

47. Discopora elongata Smitt Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

handl. 1867 Bihang pag. 36, tab. 28 figg. 226—232.

Hab. stat. 40, 46, 48, 49, 50, 53.
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Kariska hafvets Mollusker.

1. Mya truncata Linné Sy st. nat. ed. 10 pag. 670, ed. 12 pag.

1112.

Hab. stat. 16, 20, 21, 39.

2. Neaera cuspidata (O Ii vi) Zoologia adriatica pag. 101.

Hab. stat. 10, 11, 34, 40, 44, 52.

3. Pandora glacialis Leach in the Voyage of discovery by
J. Ro ss, Appendix n:o 4 pag. 174.

Hab. stat. 16, 18, 19, 21, 23, 30, 32.

4. Lyonsia arenosa (Möller) Naturhist. Tidsskr. 1 R. 4 Bd
pag. 93.

Hab. stat, 19, 32, 37, 39.

5. Thracia myopsis (Beck) Möller Naturhist. Tidsskr. 1 R.

4 Bd pag. 94.

Hab. stat, 10, 20, 34, 38, 39.

6. Tellina solidula Pulteney, Middendorff Malacozool.

rossica 3 pag. 61.

Hab. stat, 40.

7. Tellina lata Gmelin, Middendorff Malacozool. rossica

3 pag. 62, tab. 17 figg. 8—10.

Hab. stat, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 32, 35, 37, 38, 39, 40.

8. Saxicava pholadis Linné, Middendorff Reise in den
äusserst. Norden u. Osten Sibiriens 2: 1 pag. 253—255, tab.

24 figg. 1—7.

Hab. stat. 32, 41, 45.



794 STUXBEItG, EVEBTEBMATFAUNAN I SIBIRIENS ISHAF.

9. Venus fluctuosa (Gould) Invertebr. Massachusetts ed. 1

pag. 136, fig. 447.

Hab. stat. 19, 20, 22.

10. Axinus flexuosus Montagu Test. Brit. pag. 72.

Hab. stat. 2, 10, 11, 35, 38, 39, 40.

11. Astarte crebricostata Förbe s & Ha ni ej' British Mollusca

vol. 1 pag. 456, tab. 30 fig. 9.

Hab. stat, 39,^40, 44, 46, 49, 52, 53.

12. Astarte Warhami Hancock Ann. Mag. Nat, Hist. vol.

18 (1846) pag. 336, tab. 5 figg. 15—16.

Hab. stat. 19, 20, 23, 25, 34, 39, 40.

13. Astarte semisulcata Leach v. placenta Mörch Mol-

lusques du Spitzberg pag. 22.

Hab. stat. 10, 11, 20, 21, 23, 25, 36, 40.

14. Cardium ciliatum Fabricius Fauna grönl. pag. 410.

Hab. stat. 19, 20, 32.

15. Cardium grönlandicum Chemnitz Conchylien-Cabinet

vol. 4 pag. 212, tab. 19 fig. 198.

Hab. stat. 16, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 39.

16. Yoldia hyperborea Loven, Torell Spitzberg. Mollusker

pag. 29—32, tab. 2 figg. 6 a, 6 b.

Hab. stat. 19, 20, 21, 23, 25, 32.

17. Yoldia arctica (Grav) Supplem. to the Appendix to Par-

ry's first voyage pag. 241.

Hab. stat. 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30,

32, 35, 36, 37, 39, 52.

18. Yoldia pygmaea Munst, v. gibbosa Smith, Leche K.

sv. A
T

et,-Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 24. .

Hab. stat, 2, 10, 11, 20, 37, 40, 41, 52.

19. Yoldia intermedia Särs v. major Leche K. sv. Vet-Akad.

Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 24, tab. 1 fig. 5.

Hab. stat. 44, 52.
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20. Yoldia frigida Torell Spitsberg. Mollusker pag. 28, tab.

1 fig. 3.

Hab. stat. 30, 52.

21. Yoldia propinqua Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16

n:o 2 pag. 26, tab. 1 figg. 7 a, 7 b.

Hab. stat. 44.

22. Leda pernula Muller Beschäft, Berlin. Gesellsch. naturf.

Freunde vol. 4 pag. 57.

Hab. stat, 10, 11, 21, 23, 25, 34, 40, 41, 52.

23. Nucula expansa Reeve Appendix to Belchei^s last of

the arctic voyages pag. 397, tab. 33 fig. 22.

Hab. stat. 3, 10, 11, 25, 35, 38, 39, 40, 41.

24. Area glacialis Grav Supplem. to the Appendix to Par-

ry's first voyage pag. 244.

Hab. stat. 2, 3, ii, 23, 34, 36, 53, 54.

25. Area pectunculoides Scaccbi v. grandis Leche K. sv.

Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 30, tab. 1 figg. 9 a—9 c.

Hab. stat. 54.

26. Crenella nigra (Grav) Supplem. to the Appendix to Par-

ry's iirst voyage pag. 244.

Hab. stat. 7, 23, 25.

27. Crenella laevigata (Gray) Supplem. to the Appendix to

Parry's first voyage pag. 245.

Hab. stat. 45.

28. Crenella laevis Beck Voyage sur la corvette la Recherche,

Atlas, Mollusques tab. 17, figg. 3 a—3 c.

Hab. stat. 19, 20, 21, 23, 32, 45.

29. Lima sulculus Leach, Loven K. Vet.-Akad. Förhandl.

1846 pag. 186.

Hab. stat. 52, 53.

30. Pecten grönlandicus Sowerby Thesaurus Conchyl. vol.

1 pag. 57, tab. 13 fig. 40.

Hab. stat. 6, 7, 13, 23, 35, 39, 40, 44, 46.
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31. Pecten Hoskynsi Forbes v. major Leche K. sv. Vet.-

Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 35.

Hab. stat. 46, 49, 50, 52, 53.

32. Rhynchonella psittacea (Gmelin) Syst. naturs ed. 15

pag. 3348.

Hab. stat. 45.

33. Siphonodentalium vitreum (M. Särs) Nyt Magazin for

Naturvidenskaberne Bd 6 pag. 178.

Hab. stat. 10, 39, 40, 44, 52, 53.

34. Lepeta caeca Muller Zool. danica? prodromus pag. 237.

Hab. stat. 44.

36. Rissoa sibirica Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16

n:o 2 pag. 38, tab. 1 fig. 10.

Hab. stat. 10, 39.

36. Margarita grönlandica Chemnitz v. laevigata Mörch
Mollusques du Spitzberg n:o 37.

Hab. stat. 45.

37. Margarita cinerea Couth. v. grandis Mörch Mollusques

du Spitzberg n:o 36.

Hab stat. 23, 38, 40, 41.

38. Margarita helicina Phipps v. major Middendorff Reise

in den äusserst. Norden und Osten Sibiriens 2: 1 pag. 203

—204, tab. 17 figg. 13—16.

Hab. stat. 45.

39. Margarita argentata Gould v. gigantea Leche K. sv.

Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 43, tab. 1 fig. 11.

Hab. stat, 19, 20, 39, 40.

40. Margarita elegantissima Be an, Wood Crag Mollusca

vol. 1 pag. 134, tab. 15 fig. 1.

Hab. stat. 10, 11, 34, 39.

41. Margarita obscura (Couth.) Boston Journal of Natural

History vol. 2 (1838—39) pag. 100.

Hab. stat. 2, 19, 32.
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42. Velutina zonata Gould Invertebr. Massaschusetts ed. 1

pag. 242, fig. 160, ed. 2 pag. 335, fig. 606.

Hab. stat. 19, 21, 32, 46.

43. Trichotropis borealis Bröd. & Sowerby Zool. Journal

vol. 4 (1829) pag. 375.

Hub. stat. 19, 34, 41.

a) Forma turrita Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o

2 pag. 46.

Hub. stat. 46, 52.

44. Admete viridula (Fabri cius) Fauna grönl. pag. 402.

a) Forma undata Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o

2 pag. 47; Middendorff Malacozool. rossica 3 tab. 10

figg. 3 & 4.

Hab. stat. 23, 32, 39, 40.

b) Forma laevior Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16 n:o

2 pag. 48; Middendorff Malacozool. rossica 3 tab. 9 figg.

13 & 14, tab. 10 figg. 1 & 2.

Hab. stat. 19, 39, 40.

45. Natica clausa Bröd. & Sowerby Zool. Journal vol. 4

(1829) pag. 373.

Hab. stat, 19,^20, 21, 22, 25, 39, 41, 44.

46. Natica pallida Bröd. & Sowerby Zool. Journal, vol. 4

(1829) pag. 372.

Hab. stat. 13, 19, 20, 21, 32, 39, 40, 53.

47. Natica flava Gould Invertebr. Massaschusetts ed. 1 pag.

239, fig. 162.

Hab. stat. 22.

48. Amauropsis helicoides (Johnston), Middendorff Mala-

cozoologia rossica 2 pag. 88, tab. 7 figg. 8 & 9.

Hab. stat. 22.

49. Amaura candida Möller Naturhist. Tidsskr. 1 R 4 Bd
pag. 80.

Hab. stat, 20, 32.

50. Pleurotoma turricula (Montagu),- Forbes & Hanley
British Mollusca vol. 3 pag. 450, tab. 3 figg. 7 & 8.
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a) Forma nobilis Möller Naturhist, Tidsskr. 1 R. 4 Bd pag. 85.

Hab. stat. 19, 40.

b) Forma scalaris Möller Naturhist. Tidsskr. 1 R. 4 Bd pag. 85.

Hab. stat. 23.

c) Forma exarata Möller Naturhist. Tidsskr. 1 R. 4 Bd pag. 85.

Hab. stat. 19, 22, 38, 40.

51. Pleurotoma novaja-semljensis Leche K. sv. Vet.-Akad.

Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 53, tab. 1 fig. 15.

Hab. stat. 10, 11, 30, 32, 39, 40.

52. Pleurotoma impressa Beck, Leche K. sv. Vet.-Akad.

Handl. Bd 16 n:o 2 pag, 54, tab. 1 fig. 16.

Hab. stat. 34.

53. Pleurotoma bicarinata Oouth. Boston Journ. Nat. Hist.

vol. 2 pag. 104—105, tab. 1 fig. 11.

Hab. stat. 16.

54. Pleurotoma elegans Möller Naturhist. Tidsskr. 1 R, 4 Bd
pag. 86.

Hab. stat. 3, 32, 39.

55. Pleurotoma borealls? Reeve v. ventricosa pallida Mörch
Mollusca Grcenl. n:o 97.

Hab. stat. 30, 39.

56. Pleurotoma plicifera (Wood) Crag Mollusca vol. 1 pag.

64, tab. 7 fig. 15.

Hab. stat. 2, 15.

57. Buccinum ovum Turton Zool. Journal vol. 2 pag. 366,

tab. 13 fig. 9.

Hab. stat. 19, 20.

58. Buccinum grönlandicum (Chemnitz) Conchylien-Cabinet

vol. 11 figg. 1878, 1879.

Hab. stat. 38.

59. Buccinum Mörchi Friele Nyt Magazin for Naturv. Bd
23 Heft 3 pag. 4, figg. 7, 7 a.

Hab. stat. 46.
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60. Buccinum tenue Gray Zoology of Capt. Beechey 1

»

voyage (London 1839) pag. 128, tab. 36 fig. 19.

Hab. stat. 39.

61. Sipho Sabinei (Gray) Supplem. to the Appendix to Par-
ry\s first voyage pag. 240.

Hab. stat; 23, 37," 39, 53.

62. Trophon clathratus (Linné) v. Gunneri Loven Öfvers.

K. Vet.-Akad. Förhand!. 1846 pag. 144.

Hab. stat, 39.

63. Utriculus semen Reeve Appendix to Belcher's last of

the arctic voyages pag. 363, tab. 32 figg. 4 a—4 c.

Hab. stat, 19, 20, 32.

a) Forma elongata Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 16

n:o 2 pag. 71.

Hab. stat, 23, 32.

64. Cylichna alba (Brown) Illnstr. recent Conchol. ed. 2 tab.

19 figg. 43, 44.

Hab. stat. 8, 10, 20, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 40, 44, 52, 53.

65. Cylichna insculpta Totten v. valida Leche K. sv. Vet.-

Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 72.

Hab. stat. 16, 21, 32.

66. Cylichna Reinhardti (Möller) Mörch Moll. GrcenL

n:o 22.

Hab. stat. 19, 20, 22, 23, 28, 32, 40.

67. Cylichna scalpta (Reeve) Appendix to Belcher's last

of the arctic voyages pag. 392, tab. 32 figg. 3 a—3 c.

Hab. stat, 23, 34, 39, 41, 44, 46, 52, 53.

68. Utriculopsis densistriata Leche K. sv. Vet.-Akad. Handl.

Bd 16 n:o 2 pag. 74, tab. 1 fig. 20.

Hab. stat, 11, 30, 40.

69. Philine finmarchica? M. Särs, Leche K. sv. Vet.-Akad.

Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 75.

Hab. stat. 32, 46.
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70. Philine quadrata Woocl v. grandis Leche K. sv. Vet.-

Akad. Handl. Bd 16 n:o 2 pag. 75.

Hab. stat. 39, 40, 44.

71. Philine punctata? Clark, Forbes & Hanley British

Mollusca vol. 3 pag. 547, tab. 114 E figg. 8 & 9.

Hab. stat. 28, 32, 39.

72. Philine lineolata (Couth.) Boston Journ. Nat. Hist. vol.

2 (1838) pag. 179—180, tab. 3 fig. 15.

Hab. stat. 39.

73. Aeolis papillosa? (Linné), G. O. Särs Mollusca regionis

arctica? Norvegire pag. 318—319.

Hab. stat. 32.

74. Aeolis salmonacea Couth. Boston. Journ. Nat. Hist, vol.

2 (1838) pag. 68, tab. 1 fig. 2.

Hab. stat. 45.

75. Clione limacina (Phipps) A voyage towards the north

pole (Appendix) pag. 195—196.

Hab. lat. n. 73° 0' x long. o. 68° 59'.



Bilaga 5.

Kariska hafvets Echinodermer.

1. Cucumaria Koreni Liitken Vidensk. Meddel. naturh.

Foren. Kjöbenhavn 1857 pag. 4—7.

Hab. stat. 19.

2. Cucumaria minuta (Fabricius) Fauna grönl. pag. 354

—

355.

Hab. stat, 13, 26, 27.

3. Orcula Barthi Tro sch el Archiv fiir Naturgeschichte Bd
12 (1846) pag. 64.

Hab. stat. 9.

4. Chiridota laevis (Fabricius) Fauna grönl. pag. 354.

Hab. stat. 27, 29.

5. Eupyrgus scaber Liitken Vidensk. Meddel. naturh. Foren.

Kjöbenhavn 1857 pag. 23—24.

Hab. stat. 12, 23, 26, 39.

6. Molpadia borealis M. Särs Norges Echinodermer pag. 116

—124, tab. 12 & 13.

Hab. stat. 3.

7. Elpidia glacialis Théel K. sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 14

n:o 8 (1877) 30 pp. + 5 tabb.

Hab. stat. 46, 51.

8. Myriotrochus Rincki Steenstrup Vidensk. Meddel. naturh.

Foren. Kjöbenhavn 1851 pag. 55—60, tab. 3 figg. 7—10.

Hab. stat. 2, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 37, 52.

51
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9. Trochoderma elegans Théel Notes sur quelques Holo-

thuries des mers de la Nouvelle Zemble (Nova acta reg.

soc. scient. Upsal., ser. 3:a vol. extra ord. editum [Upsalire

1877]) pag. 11—15, tab. 2 figg. 1—17.

Hah. stat. 21, 34, 40, 52.

10. Echinus dröbachiensis Muller Zool. dan. prodromus
pag. 235.

Hah. stat. 4G, 52.

11. Ctenodiscus crispatus (Retzius) Dissert. sist. species

cognitas Asteriarum pag. 17.

Hah. stat. (3, 10, 14, 20, 24, 25, 38, 40.

12. Archaster tenuispinus (Diiben & Koren) K. sv. Vet.-

Akad. Handl. 1844 pag. 251—253, tab. 8 figg. 20—22.

Hah. stat, 6, 14, 35, 43, 44~ 47, 53, 54, 55.

13. Pteraster militaris (Muller) Zool. danica tab. 131 (excl.

syn.).

Hah. stat. 52.

14. Solaster tumidus Stuxberg Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

bandi. 1878 n:o 3 pag. 31, tab. 6.

Hah. stat. 46, G2, G4.

15. Solaster furcifer Diiben & Koren K. sv. Vet.-Akad.

Handl. 1844 pag. 243—245, tab. 6 figg. 7—10.

Hah. stat. 44, 46, 49, 50, 53.

16. Solaster papposus (Linné) Syst. nät. ed. 12 pag. 1098.

Hah. stat. 13, 25, 46, 49, 61.

17. Echinaster sanguinolentus (Muller) Zool. dan. prodromus

pag. 234.

Hah. stat. 61.

18. Asterias Lincki (Muller & Troscbel) Systeni. der Aste-

riden pag. 18.

Hah. stat. 13, 24, 39, 40, 44, 47, 53, 58, 65.

19. Asterias panopla Stuxberg Öfvers. K. Vet.-Akad. För-

bandi. 1878 n:o 3 pag. 32—33.

Hah. stat. 36, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 58, 64.
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20. Asterias grönlandica Steenstrup, Liitken Vidensk.
Meddel. naturb. Foren. Kjöbenhavn 1857 pag. 29.

Hab. stat. 13, 2(3, 45.

21. Pedicel laster typicus M. Särs Norges Echinodermer pag.

77—84, tab. 9 tigg. 9—17, tab. 10 figg. 1—10.
Hab. stat. 39, 44, 49, 61.

22. Ophioglypha Sarsi (Liitken) Vidensk. Meddel. naturh.

Foren. Kjöbenhavn 1854 pag. 101.

Hab. stat, 10, 38, 39, 40, 48, 49, 51, 53, (34.

23. Ophioglypha nodosa (Liitken) Vidensk. Meddel. naturh.

Foren. Kjöbenhavn 1854 pag. 100.

Hab. stat. 19, 20, 32.

24. Ophioglypha robusta (Avres) Proceed. Boston. Soc. Nat.

Hist. vol. 4 pag. 134.

Hab. stat. 53.

25. Ophiocten sericeum (For bes) Sutherland's Journal of a

voyage in Baffins bay etc, vol. 2 Appendix pag. 215.

Hab. stat 6, 7, 23, 25, 26, 34, 35, 3(3, 38, 39, 40, 44,^50, 64.

2(3. Ophiopholis aculeata (Muller) Zool. danica tab. 99.

Hab. stat. 05.

27. Ophiacantha bidentata (Retzius) Dissert, sist. species

cognitas Asteriarum pag. 33.

Hab. stat, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 49,

50, 51, 53.

28. Ophioscolex glacialis Muller & Troschel System der

Asteriden pag. 109.

Hab. stat. 47, 49,^54.

29. Astrophyton eucnemis Miiller & Troschel System der

Asteriden pag. 123.

Hab. stat. 2, 51, 62.

30. Antedon Eschrichti (J. M ii 1 1 e r) Archiv fur Naturgeschichte

Bd 7 (1841) pag. 121.

Hab. stat, 38, 41, 46, 47, 49, 51, 53, 62.



Bilaga 6,

Subfossila mollusker från Jenisej

.

l

1. Mya truncata Lin.

a) forma typica.

Tuxieda, Korepovskoj, kap Gostinoj, Goltschicha, Kasanka,

Jakovleva.

b) forma uddevallensis

Kap Gostinoj, mellan Orlovska och kap Gostinoj, Korepov-

skoj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Jakovleva, kap

Dorofejew.

2. Mya arenaria Lin.

Kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Kore-

povskoj, Tuxieda.

3. Tellina solidula Pult.

Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Korga-fioden.

4. Tellina lata G me lin.

Kap Gostinoj, mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan

kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj m. fl. ställen vid

Jenisej ända till Plachinskoj.

1 Följande sammanställning af Jenisej-tundrans hittills kända subfossila

mollusker grundar sig a) på Friedrich Schmidfs framställning i hans

»Resultate der Mammuthexpedition » (Mém. de 1'Académie impér. des sci-

ences de St.-Pétersbourg, 7 e serie, tome 18e N° 1) och b) på de samlingar,

som hopbragtes af prof. A. E. Nordenskiöld och mig under de svenska

expeditionerna till Jenisej åren 1875 och 1876. Schmidt uppräknar 44 dit-

tills funna subfossila molluskarter; till dessa hafva de svenska expeditio-

nerna således lagt ytterligare 8 arter. Det är att förmoda, att framtida

undersökningar skola något öka det i närvarande stund kända antalet arter

och former.
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5. Saxicava pholadis Lin.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan
kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj, Tnxieda m. fl.

ställen ända upp till Dudino.

6. Pholas crispata Lin.

Kap Gostinoj (blott ett fragment enligt Schmidt).

7. Cyprina islandica Lin.

Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, 2 verst söder om
Durakovo.

8. Astarte crebricostata Forb. & Ha ni ev.

Korepovskoj.

9. Astarte Warhami Hane.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan

kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj, Korga-floden,

Goltschicha, Kasanka-floden, Jakovleva.

10. Astarte compressa Lin. v. crassa Leche.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj samt mellan kap Gosti-

noj och Korepovskoj.

11. Astarte semisulcata Leach v. placenta Mörch.
Ar af Schmidt och de svenska expeditionerna funnen

från Jenisejs mynning till Durakovo och Tolstoj nos på om-
kring 25 olika ställen, öfverträfTas i individrikedom endast af

Tellina lata och Saxicava pholadis.

12. Cardium ciliatum Fabr.
Tuxieda, kap Dorofejew, Jakovleva, mellan Orlovska och

kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepov-

skoj, Korepovskoj, Durakovo, Korga-floden.

13. Cardium grönlandicum Cheran.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj, Jakovleva, Tuxieda, kap Do-

rofejew.

14. Yoldia aretica Grav.
Kap Dorofejew, söder om Dudino vid kap Ubojni.



806 STUXBERG, EVERTEBRATFAUNAN I SIBIRIENS ISHAF.

15. Leda pernula Miill.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan

kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj, Goltschicha,

Korga-fioden, Kasanka-floden, Tuxieda.

16. Nucula expansa Reeve.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj, Tuxieda.

17. Mytilus edulis Lin.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj, Korga-floden, Sidorovy jary.

18. Pecten grönlandicus Sow.
Sopotschnaja korga.

19. Pecten islandicus Miill.

Sverevo, Tuxieda, kap Dorofejew, kap Gostinoj, mellan

Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepov-

skoj, Korepovskoj, Goltschicha, Tschaikina-floden, Jakovleva,

Sidorovy jary.

20. Rhynchonella psittacea Chemn.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan

kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj.

21. Lepeta caeca Miill.

Jakovleva, kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Kore-

povskoj, Korepovskoj.

22. Scaiaria Eschrichti Holb.
Korepovskoj, Sverevo.

23. Turritella erosa Couth.
Gostinoj, Goltschicha, Tolstoj nos.

24. Rimula noachina Lin.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

25. Margarita grönlandica Chemn.
forma rudis Mörch.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj.



VEGA-EXPEDITIONEN S VETENSKAPLIGA ARBETEN. 807

26. Margarita cinerea Couth. v. grandis Mörch.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, kap Gostinoj, mellan

kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj, Kasanka-floden,

Sopotschnaja korga.

27. Margarita elegantissima Be an.

Är den individrikaste bland de fyra Margarita-arterna,

funnen vid Sopotschnaja korga, mellan Orlovska och kap
Gostinoj, vid kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepov-
.skoj, samt vid Korepovskoj.

28. Margarita obscura Couth.

a) forma typica

Korepovskoj.

b) forma intermedia Leche(?).

Korepovskoj.

c) forma cinereaeformis Leche.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

29. Trichotropis borealis Bröd. & Sow.

Sverevo, kap Dorofejew, Woltschja-fioden, Goltschicha, mel-

lan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Kore-

povskoj, Korepovskoj, Tolstoj nos.

30. Admete viridula Fabr.
Tuxieda, Woltschja-floden, Sopotschnaja korga, Korepov-

skoj, kap Gostinoj (forma elongata Leche).

31. Natica clausa Bröd. & Sow.
Ar jämte Fusus fornicatus den vanligaste gasteropoden i

tundrans postpliocena aflagringar, funnen vid Tuxieda, Sopot-

schnaja korga, Goltschicha, mellan Orlovska och kap Gostinoj,

vid kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, vid

Korepovskoj, Kasanzovo, Durakovo.

32. Natica pallida Bröd. & Sow.
Sopotschnaja korga, mellan Orlovska och kap Gostinoj,

mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj.

33. Natica flava Gould.
Tuxieda, kap Dorofejew, Durakovo.
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34. Amauropsis helicoides John st,

Sverevo, kap Dorofejew, mellan Orlovska och kap Gosti-

noj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Korepovskoj, Tol-

stoj nos.

35. Amaura candida Moll.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

36. Pleurotoma turricula Mont,

a) forma nobilis Moll.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj.

b) forma scalaris Moll.

Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj.

37. Pleurotoma Trevellyana Tur t,

Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj.

38. Pleurotoma pyramidalis Ström.

a) forma typica.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj.

b) forma laevior Leche.
Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj.

c) forma jenissejensis Leche.
Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj.

39. Pleurotoma borealis? Reeve.
Mellan kap Gostinoj och Korepovskoj.

40. Pleurotoma plicifera Wood.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj, Jakovleva.

41. Buccinum ovum Turt.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

42. Buccinum terrae novae Beck.
Korepovskoj, mellan Korepovskoj och kap Gostinoj.

43. Buccinum ciliatum Fabr. v. turrita Mörch.



VEGA -EXPEDITIONENS VETENSKAPLIGA ARBETEN. 809

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj.

44. Buccinum undatum ? Lin.

Korepovskoj.

45. Buccinum undulatum Moll.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, Korepovskoj.

46. Buccinum tenue Gray,
Kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj,

Korepovskoj, Tschajkina-floden, Kasanka-fioden.

47. Buccinum glaciale Lin.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

48. Fusus Kröyeri Moll.

Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj

och Korepovskoj, Korepovskoj.

49. Fusus fornicatus Reeve.
Sverevo, Goltschicha, mellan Orlovska och kap Gostinoj,

kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Korepovskoj, Kore-

povskoj.

50. Fusus tornatus Gould.
Mellan Sopotschnaja korga och Tschajkina-floden, mellan

Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och Kore-

povskoj, Korepovskoj.

b) forma antiquata Midd.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj.

51. Sipho islandicus Chemn.
Korepovskoj, Schajtanberget, Goltschicha.

52. Trophon clathratus Lin.

a) forma major Loven.
Schajtanberget, Goltschicha, mellan Orlovska och kap

Gostinoj.

b) forma Gunneri Loven.
Mellan Orlovska och kap Gostinoj, mellan kap Gostinoj och

Korepovskoj, Korepovskoj, Jakovleva.
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Jenisej-tundrans subfossila molluskers batymetriska ut-

bredning i Novaja Semljas haf och Norges
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36.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Mya truncata.
arenaria

Tellina solidula
» lata

Saxicava pholadis
Pholas crispata
Cyprina islandica
Astarte crebricoetata ....

» Warhami
» compressa
» semisulcata

Cardium ciliatum
» grönlandicum .

Yoldia arctica

Leda pernula '.

Nucula expansa
Mytilus edulis
Pecten grönlandicus

» islandicus
Rhynehonella psittacea .

Lepeta cseca

Scalaria Eschrichti
Turritella erosa
Rimula noachina
Margarita grönlandica

cinerea
» elegantissima

.

» obscura
Trichotropi.s borealis
Adinete viridula
Natica clausa

» pallida
» flava

Amauropsis helicoides. . .

.

Amaura candida
Pleurotoma turricula

Trevellyana .

» pyramidalis

.

» borealis
» plicifera

Buccinum ovum
» terrae novse....
» ciliatum
» undatum
» undulatum
» tenue
» glaciale

Fusus Kröyeri
» fornicatus
» tornatus

Sipho islandicus
Trophon clathratus

Novaja
Semlja.

Norges arkt
region.

2—20

4—26
4—70
5—50

5—125
5—60
5—30
10
2—60
2-20
5—90
4—90
5—90
8—10
5—125
60
5—60
5—60

2—15
4—20
2—20
5—60
5—90
2—120
3—20
2—60
3—70
2—50
8

8

10—15
2—60

8—30
9—20
2-120
4—60
60
2—20

2—60
2—20

8—10
60

10—20

0—50
0—5
0—10
0—40
0—40
0—5
5—70
30—120
5—100
5—50
5—20
5—10
5—10
20-50
20-150
20—300
0-10
30—150
5—50
20—80
10—100

10—250
0—100
10—130
10—100
120—300
10—150
20—300
0—50

20—50
10—50

20-120
6—100
20—50

0—150

20—100
50—100
10-50
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