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Förord.

Det faunistiska arbete öfver Sveriges och Norges ryggrads-

djur, hvars förste del jag härmed fullbordat, är äranadt att vara

en handledning vid det akademiska studiet öfver dessa djur.

För vinnandet af detta ändamål har jag ansett mig böra välja

en mera strängt vetenskaplig form för ämnets behandling. Till

följe deraf har jag, med högst få undantag, ansett mig böra

förbigå allt sådant, som rörer jagten, fångsten och ekonomien

i allmänhet, isynnerhet som en särskilt litteratur öfver dessa

ämnen förefinnes, der de på ett mycket mera tillfyllestgörande

sätt afhandlas, än det för dem mera inskränkta utrymmet i ett

sådant arbete, som detta, skulle kunna medgifva. 1 öfverens-

stämmelse med hvad som äger rum i naturen, måste jag hylla

den bekante principen af arbetets fördelning i mån af dess ut-

veckling. Ämnets återstående del är emellertid af den vidsträckta

omfattning, att jag sett mig nödsakad att begränsa äfven denne

inom jemförelsevis trånga gränser, för att undvika en allt för

tröttande vidlyftighet , och för att möjliggöra arbetets fullbordan

inom en icke allt för aflägsen tid. Oaktadt denna begränsning,

har dock den nu afslutade förste delen, som innehåller en all-

män inledning till ryggradsdjurens beskrifning, och derefter en

särskilt beskrifning öfver Sveriges och Norges däggdjur, under

arbetets gång vuxit till dimensioner, som äro större än de från

början afsedda, och som hafva fördröjt dess afslutande utöfver

den utlofvade tiden. Pä samma gång jag utbeder mig ett be-

näget öfverseende med detta dröjsmål, får jag till urskuldande
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af detsamma anföra, att den utvidgning af arbetet, som haft en

sådan följd, varit föranledd af begäret att derigenom öka dess

vetenskapliga värde, och göra det mera tjenligt att motsvara

sitt vigtiga ändamål. För studiet af ryggradsdjm^ens byggnad

i allmänhet, och särskilt för det af däggdjurens utgör osteo-

logien ett hufvudmoment, och jag har derföre ansett mig böra

åt den inrymma en framstående plats. Ehuru jag i allmänhet

sökt göra de osteologiska beskrifningarne så korta som möjligt,

har det dock icke kunnat undvikas, att de i väsendtlig mån

bidragit till arbetets större dimensioner. En annan omständig-

het, som äfven i någon mån dertill bidragit, är framställningen

af systemet. Ehuru beskrifningen af de till vår inhemska fauna

hörande däggdjuren var hufvudsaken
,
ansåg jag det dock nödigt,

att framställa dessa i sitt förhållande till de vigtigare exotiske

typerne , och jag har derföre synoptiskt redogjort för alla famil-

jerna inom de ordningar, af hvilka vår fauna har representanter.

Jag anser, att kännedomen om familjernas plats i systemet är

oumbärlig för en riktig uppfattning af desamma, och vårt eget

lands fauna är, såsom bekant, allt för ofullständig, för att kunna

lemna tillräcklig ledning i detta afseende.

Det är nu snart 27 år sedan den af Professor S. Nilsson

utgifna ''Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra upplagan", ut-

kom, och då, oaktadt denne långe tidrymd och den på sednare

tiden åt detta ämne egnade större uppmärksamheten, sedan dess

endast högst få för vår fauna nya arter (nästan blott bland

hvaldjuren) kunnat tilläggas, så ådagalägger detta förhållande

nogsamt de omsorgsfulla och noggranna forskningar, på hvilka

detta arbete blifvit bygdt. Derigenom har den fräjdade och i

vetenskapens tjenst outtröttlige Forskaren banat en väg, som

för alla hans efterföljare blifvit lätt att gå , och jag erkänner så

mycket hellre min förbindelse för denna utmärkta vägledning,

som jag äfven har fördelen af att få räkna mig bland samme

Forskares lärjungar.
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Bland andra arbeten, som varit raig till gagn under ut-

arbetandet af denne förste del, anser jag raig företrädesvis med

erkänsla böra nämna 2:ne inhemska tidskrifter, nemligen "Tid-

skrift för Jägare och Naturforskare", samt "Svenska Jägare-

förbundets Nya Tidskrift", ur hvilka båda mången värderik upp-

gift blifvit hemtad. Ett för ej synnerligen länge sedan utkommet

arbete öfver våra däggdjur, nemligen "Skandinaviens Däggdjur",

af A. E. Holmgren, Stockholm, 1865, må äfven här omnämnas

med tacksamt erkännande af den nytta, som jag deraf haft.

De afhandlingar öfver de inom vissa inskränkta områden före-

kommande djuren af de högre klasserna, som under disputations-

form eller annan form blifvit utgifne, och som i det följande

ofta citeras , hafva äfvenledes varit mig till icke ringa gagn vid

redogörelsen för arternes förekomst hos oss. Dessutom anser

jag mig böra närana ett utländskt arbete, som för studiet af

däggdjurens osteologi är af stor vigt, nemligen "An Introduction

to the Osteology of the Mammalia", af William Henry Flower,

Hunterian Professor i Comparativ Anatomi och Physiologi, och

Conservator vid "museum of College of Surgeons of England" i

London. Detta arbete är utgifvet i London mot slutet af 1870,

och har för mig under seduare tiden varit af icke ringa nytta.

Slutligen får jag härmed för alla Dem, som genom till-

mötesgående med värderika uppgifter, eller på annat sätt räckt

mig en hjelpsara hand, uttrycka min erkänsla, och dervid sär-

skilt nämna: Professorerne H. Rasch och L. Esmark, och Herr

Robert Collett i Christiania, Herr Nicolai Aäll på Nses Jern-

verk, Doktor J. Koren i Bergen, och Herr Handlanden A. Gr.

NoKDVi på Mortensnaes i grannskapet af Wadsö, allt i Norge;

Etatsrådet Jap. Steenstrup och Professor J. Reinhärdt i Köpen-

hamn; samt inom Sverige Professorerne C. J. & P. E. Sundevall,

J. E. Areschotjg, F. a. Smitt och F. Wahlgren, Fiskeri-Inten-

denten G. VON Yhlen, Akaderni-Docenterne T. Tullberg och A.

W. Ljungman, Lektor P. Olsson, Doktorerne H. Hildebrand,
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c. R. Sundström, S. F. Södeelund, K. Linroth och K. Olsson,

Jägmästarne C. W. Lxjndborg, Avg. Jensen och O. G. Norbäck,

Herr Possessionaten Carl Möller, Tullförvaltaren E. Ahlbom,

Herr Carl Schmidt, Amanuensen H. A. Eurén, Conservatorn C,

F. L. Hedström , Akad.Docenten E. G. R. Nauckhoff och Doktor

Ferd. Unander.

Jag torde äfven här böra nämna, att de i det följande an-

förda fot och tum äro Svenskt decimal-mått, der ej annorlunda

särskilt blifvit uppgifvet.

Upsala, Januari, 1874.

FÖRFATTAREN.
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INLEDNING.

1. EYGGRADSDJURENS ALLMÄNNA KAEAKTERER.

Af de fem, sex eller sju provinser, eller hufvudafdelningar,

hvari man den sednare tiden brukat indela djurriket, utgöra rygg-

radsdjuren, eller de vertebrerade djuren den mest distinkta eller

skarpast begränsade. Deras mera utbildade organisation i all-

mänhet, o6h isynnerhet den högre utvecklingen af de organer,

som ligga till grund för det animala lifvets yttringar, förskaffar

dem utan motsägelse den första platsen bland dessa provinser.

Vid den nedstigande anordningen af dessa utgöra de således den

första , och vid den uppstigande den sista provinsen. Inom rygg-

radsdjurens grupp, så väl som inom andra grupper, är det hos de

lägst utbildade formerna som man skall finna en mer eller min-

dre märkbar öfvergång till andra grupper af djurriket, och det

är följaktligen här som gränsen är mindre skarpt uppdragen.

Då det med rätta är allmänt antaget, att fiskarnes klass är den,

som står lägst, derföre att den företer de största skiljaktighe-

terna från den högsta, eller däggdjursklassen, så följer också

häraf , att tendenserna till öfvergångar till andra provinser inom

djurriket böra vara mest märkbara hos de lägsta formerna inom

denna klass. Rundmunnarne {Cyclostomi) och lancettfiskarne

(Leptocardii)
,
isynnerhet de sistnämnde , hos hvilka vertebratty-

pens karakterer jemförelsevis äro minst utbildade, och som in-

taga den lägsta platsen bland fiskarne, visa, i öfverensstämmelse

härmed, den märkbaraste antydningen till öfvergång till maskar-

nes provins, och de sednare, genom sina respirationsorganer, äf-

ven till en del lågt stående former af blötdjuren (manteldjuren).

De af KowALEvsKY ^) gjorda iakttagelserna öfver lancettfiskar-

1) EntwickelungsgescMchte des Amphioxus laneeolatus: Mémoires de

TAcademie Impériale des sciences de S:t Pétersbourg , VII:e serie, Torne

XI N:o 4. — 1867.

1
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nes utveckling ådagalägga, att de äfven häruti afvika från alla

andra ryggradsdjur, emedan det ur ägget utgångna embryo då

ännu icke visar någon karakter af att vara af ett ryggradsdjur,

utan med en enkel oval eller elliptisk kroppsform förenar en

cilierad kroppsyta, och medelst ciliarrörelse simmar fritt omkring

i vattnet med spiralformiga rörelser, och således liknar de tidi-

gare utvecklingsstadierna af embryonerna eller larverna af åt-

skilliga lägre provinser inom djurriket. Först sedermera börja

sådana delar hos detsamma uppkomma , som tydligen ådagalägga

dess egenskap af ryggradsdjur. Eenst Håeckel ^) har uppskat-

tat de afvikelser från de andra ryggradsdjuren, som lancett-

fiskarne förete, så högt, att han betraktat dem såsom en egen

grupp ("Subphylum") gent emot alla de andra ryggradsdjuren

tillsammantagna, och det synes, som deras egendomliga, då ännu

för honom obekanta utvecklingshistoria lemnar ett ytterligare

stöd för denna åsigt. Samme författare har, på grund af den

afvikande byggnaden, äfven upptagit rundmunnarne såsom en

serskild klass {Marsipohranchia)^ skild från den af de andra

fiskarne, och vill uti dem och lancettfiskarne , med tillägg af

andra ännu lägre stående, försvunna och okända former, se de

äldsta representanterna för ryggradsdjurens provins

Med hänsyn sill den yttre kroppsformen visa en del andra

högre stående ryggradsdjur en anmärkningsvärd analogi med

vissa lägre stående djurformer, hvilken analogi stundom blifvit

lagd till grund för deras trivialnamn. Så t. ex. ma^Äbatra-

chierne, ma^^ormarne och ma5Ä;ödlorne, som till sin allmänna

form mer eller mindre likna maskarne. Maskormarne, åtmin-

stone en del af dem, synas oss dock i detta afseende förete en

större analogi med en del myriapoder, t. ex. med Julus.

Eyggradsdjuren skilja sig från alla de andra djuren till en

början genom sin utveckling, hvilken företer en del egenheter,

som betinga de permanenta morphologiska karakterer, hvilka ut-

märka dem såsom fullt utbildade. Hos embryonerna af de an-

1) Generelle Morphologie der Organismen, 2:ter Band, pag. CXIX.

2) De äldsta fossila lemningar af ryggradsdjur äro
,
enhgt E. Owen (Pa-

Iseontology 2:d edit. pag. 119) en ryggfenstagg af en haj (Äcanthias), och

en sköld af en Placoganoid (Fteraspis), båda funna i de yngsta Siluriska

bildningarne. Det förtjenar anmärkas, att en del Placogauoider , t. ex. Ce-

phalaspis, uti sin allmänna kroppsform förete en påfallande analogi med en

del af de äldsta fossila arthropoderna, t. ex. Trilobiterna.
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dra djuren, liksom i början äfven hos dem af ryggradsdjuren, vi-

sar sig den yttre delen af blastoderman eller groddsldfvan i all-

mänhet såsom en enkel säck eller tub, hvilken omsluter alla de

inre delarne Deraf följer, att vi, vid en transversell genom-

skärning af sådana utbildade djur bland desse, som äga ser-

skilda digestions- och circulationsorganer samt nervsystem, fin-

na dessa inneslutna uti en och samma kroppshålighet , omsluten

af kroppens väggar; och det är dervid att märka, att dige-

stionskanalen har sitt läge i dennas midt, de centrala delarne

af nervsystemet på den undre, och desamma af circulationsor-

ganerna på den öfre sidan af denna, och kroppens väggar bil-

da icke någon skiljevägg mellan digestionskanalen och nervsy-

stemets centra. Läget för dessa sednare har förorsakat, att, då

motsats mellan emhryo och ägggulan äger rum , det förra aldrig

vänder buksidan mot denna.

Hos ryggradsdjurens embryo bildar alltid den yttre delen

eller lagret af blastoderman uti ett visst stadium en ryggformig

upphöjning på hvardera sidan af en medellinia, så att der upp-

står en fåra mellan de båda parallela ryggarne , och vid den

fortgående utvecklingen förena sig dessas öfve kanter med hvar-

andra, och de bilda sålunda en tub, ur hvars inre väggar det

cerebrospinala nervsystemets centra utvecklas, och som är pa-

rallel med den tub , som blastoderman sedermera bildar omkring

det vegetativa lifvets embryonala organer. Sålunda se vi, att

ryggradsdjurens embryoner under ett sednare stadium af sin ut-

veckling hafva kroppen bildad af tvenne tuber, åtskilda genom

en mellanvägg, som tidigt börjat utvecklas, och som nu fått

ett centralt läge mellan det cerebrospinala nervsystemets centra

och digestionskanalen. Derföre, om man gör en transversell

genomskärning af ett ryggradsdjur, så finner man dess inre be-

stående af tvenne tuber: den undre omslutande organer för det

vegetativa lifvet, såsom digestionskanalen, ofvan denna det sym-

pathiska nervsystemets centra, och under densamma hjertat;

och den öfre omslutande det cerebrospinala nervsystemets centra.

Då hos ryggradsdjuren alltid motsättning mellan embryo och

1) Enligt KowALEVSKY, Mémoires de rAcadémie Impér. des Sciences

de S:t Pétersb. YJJ:e serie Torne X N:o 15, (1866) pag. 6, är detta icke

förhållandet med embryonerna af de enkla sjöpungarne eller ascidierna, hos

hvilka blastoderman bildar 2:ne tuber: omkring nervcentra och digestions-

kanalen, liksom hos embryonerna af ryggradsdjuren.
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ägggulan eger rum, vänder det förra, tillfölje af läget för den

cerebrospinala nervaxeln, alltid buksidan emot ägggulan. Till

dessa embryonala karakterer kunna vi lägga den, att uti den of-

van anförda skiljeväggen mellan de båda tuberna — den cere-

brospinala eller öfre, ocb den vegetativa eller undre — bildas

den så kallade ryggsträngen (cJiorda dorsualis), omkring hvil-

ken sedermera hos flertalet af ryggradsdjuren ryggraden (coltim-

na vertehrarum'), eller skelettets centrala axel utvecklas. Nå-

gonting bomologt med ryggsträngen förekommer aldrig hos ever-

tebraterna, med undantag af de enkla sjöpungarnes eller asci-

diernas embryoner och larver

Med afseende på de permanenta karaktererna för ryggrads-

djurens provins få vi anföra följande. Nervsystemets centra be-

stå af ryggmärg och merendels af hjerna, samt bilda icke nå-

gon ring omkring oesophagus, såsom de i allmänhet göra hos

de evertebrerade djur, der detta system är fullt utbildadt. Så-

som vi redan hafva sagt, bildas omkring chorda dorsualis, och

från dess fasta slida en ryggrad , som för ett inre skelett är den

centrala axel, från hvilken de öfriga delarne af detta skelett

utgå, eller omkring hvilken de gruppera sig, och som bland

andra uppgifter äfven har den, att omsluta och skydda det ce-

rebrospinala nervsystemets centra. Detta inre skelett är en för

ryggradsdjuren utmärkande karakter, från hvilken deras benäm-

ning är hemtad, och hvartill icke finnes något spår hos de

evertebrerade eller ryggradslösa djuren, med undantag af huf-

vudfotingarne eller bläckfiskarne ( Cephalopoda) , hos hvilka man

i det i hufvudet befintliga brosket finner analogi med vissa delar

af ryggradsdjurens skelett, nemligen den lägsta cranii-formen.

Utbildningen af detta skelett företer hos olika djurformer

icke sällan betydande skiljaktigheter , så att det stundom är för-

benadt, och stundom endast broskartadt, och stundom beggedera.

Sällan (hos lancettfiskarne och pirålen) finna vi ryggraden en-

dast bildad af den permanenta ryggsträngen med sin slida, som

upptill äfven omsluter ryggmärgen. Icke så sällan finna vi

jemte den permanenta ryggsträngen broskartade elementer af

kotornas bågstycken (hos nejonögon, stören, hafmusen, grod-

fiskarne (Lepidosiren) , m. fl. bland fiskarne, och de utdöda

ganocephalerna (Ärchegosaurus
,

Dendrerpeton) , från stenkols-

formationen, och tillhörande groddjurens klass). Oftare är rygg-

1) A. KoWALEVSKY: L. C. pag. 10 & 13.
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raden och det öfriga skelettet broskartadt (hos plagiostomeriia,

nemligen hajar, rockor m. fl.). Oftast är skelettet förbenadt,

med bibehållande af mer eller mindre betydande delar i ett

ständigt broskartadt tillstånd. Så t. ex. hos däggdjuren, der

vanligen endast obetydliga delar, t. ex. en del af lamina per-

pendicularis af os ethmoidetm, cartilagines costales, och pro-

cessus ensiformis af bröstbenet, förblifva broskartade, med un-

dantag af de fisklika däggdjuren, hvaldjuren, hos hvilka mani

allmänhet träffar jemförelsevis mera brosk. Hos alla visar sig

skelettet under utvecklingen i början broskartadt, och förbenin-

gen utgår från många serskilda punkter, t. o. m. flera inom ett

och samma ben.

Kyggraden (columna vertehrarum) består af ett större eller

mindre antal segmenter : kotor eller vertebror (vertehrce) , som i

allmänhet förete en föga rörlig articulation med hvarandra, och

oftast äro förenade genom synchondros. Såsom bekant, förete

vertebrorna betydande skiljaktigheter såväl med hänsyn till den

vexlande formen hos olika djurgrupper, som med hänsyn till den

olikhet , som de förete inom olika afdelningar af ryggraden af ett

och samma djur, ehuru de alla äro bildade efter en och samma

grundform. Dessutom är hvarje vertebra bildad af flera olika delar,

utmärkta dels genom serskild form och läge, och dels genom

serskilda utskott eller processer. Asigterna rörande dessa utskott

hafva icke alltid varit öfverensstämmande. En af de compara-

tiva anatomer, som egnat mesta uppmärksamheten åt detta ämne

,

och utförligast afhandlat detsamma, är R. Owen^), och vi vilja

derföre i öfverensstämmelse med honom redogöra för de ser-

skilda delarne eller elementerna af en vertebra.

Hvarje fullständig vertebra består af en central-del, vanli-

gen kallad kroppen (corpus), och tvenne bågar (arcus), af hvilka

den bakre eller öfre, som omsluter det cerebrospinala nervsy-

stemets centra, kallas neuralhågen^ och den främre eller undre,

som omsluter en del af blodkärlens stammar, kallas hcemaTbå-

gen. Båda bågarne äro förenade med kroppen såsom sitt cen-

trum. De delar af vertebran , som utvecklas ur egna förbenings-

centra, kallas autogena; och de som utvecklas från förut förbe-

nade delar, kallas exogena. De förra äro vertebrans elementer,

1) Principes d'Ostéologie comparée ou Eecherches sur TArchétype et

les homologies du squelette vertébré. 1855. — Anatomy of Vertebrates.

1866-1868.



ocli de sednare äro dess utskott eller processer. Likväl är in-

gen del absolut autogen hos alla ryggradsdjur; och några delar,

som vanligen äro exogena, äro i några få fall autogena.

Vertebrans autogena delar eller elementer, (utom dess cen-

trala del, eller kropp) äro: tvenne neurapophyser (neurapophy-

ses) ; en neuraltagg {processus spinosus posterior sive superior)
;

tvenne pleurapophyser (pleurapophyses); tvenne hsemapophyser

(hcemapophyses); och en hsemaltagg (processus spinosus ante-

rior sive inferior').

De båda neurapopliyserna utgöra en mer eller mindre be-

tydande del af sidorna uti den bakre eller öfre bågen, eller neu-

ralbågen, och häraf anledningen till deras namn. Neuraltag-

gen, som vanligen är enkel, men stundom klufven eller tvåde-

lad, har sitt läge vid bakre eller öfre delen af nämnde båge,

vid neurapophysernas förening. De båda phurapopliyserna ut-

göra de delar af den främre eller undre bågen (hsemalbågen), som,

enligt Owens sednare schematiska framställning af detta ämne ^),

äro närmast intill vertebrans kropp , och som motsvara neurapophy-

serna i neuralbågen. Vi lemna den bästa utvägen till deras iden-

tifiering, då vi säga, att de äro homologa med den inre delen af ref-

benen (vertebralrefbenen). De båda hcemapopJiyserna bidraga äf-

venledes till bildandet af hsemalbågen, och hafva sitt läge näst-

intill pleurapophyserna. Dermed homologa delar hafva vi uti

refbensbrosken eller cartilagines costaJes hos däggdjuren, och

uti sidodelarne af de undre bågarne på stjertens eller svansens

vertebror, med undantag af fiskarnes, der dessa sidodelar bildas

af parapophyserna. Hcemaltaggen har uti hsemalbågen samma
läge, som neuraltaggen uti neuralbågen, och liksom den är den

stundom tvådelad. Den är fästad vid de förenade spetsarne af

haemapophyserna , hos fiskarne vid nämnda spetsar af parapo-

physerna. Dermed homologa delar äro för öfrigt sternum och

episternufyi).

Vertebrornas exogena delar äro: tvenne diapophyser (dia-

pophyses); tvenne parapophyser (parapophyses); fyra zygapo-

physer {zygapopliyses)\ tvenne anapophyser (anapopliyses); tvenne

metapophyser (metapophyses); en vanligen enkel hypapophys

(hypapophysis); och en epapophys (epapophysis).

De båda diapophyserna motsvara i allmänhet de vanligen

så kallade tvär- eller sidoutskotten (processus transversi) på

1) Anatomy of Vertebrates, Vol. I, pag. 27 fig. 17.
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bröstvertebrorna , der de utgå från sidorne af öfre bågen, och

articnlera med refbenens tubercula. På hals- och ländregio-

nerna visa de sig afvikande derigenom att de ofta sammansmälta

dels med parapophyserna och dels med pleurapophyserna. — De

båda parapophyserna hafva sitt läge längre ned på sidorna af

verteberkroppen. Dermed homologa delar hafva vi t. ex. uti

de nederst på sidorna af kroppen af en stor del af halsverte-

brorna hos däggdjuren förekommande mer eller mindre hoptryckta

utskott, hvilka genom sammansmältning med de ofvanför va-

rande diapophyserna omsluta hålet för arteria vertehralis^ eller

foramen vertehrale. Hos hvaldjuren äro dessa di- och para-

pophyser å halsvertebrorna ofta skilda. De äro å samma ställe syn-

liga hos foglarna, och äfven till dels hos reptilierna, men till

bildningen hos de förra af det der befintliga, vanligen stora hå-

let för arteria vertehraJis bidrager äfven den med di- och pa-

rapophysen sammansmälta pleurapophysen. Hos de sednare, t.

ex. hos crocodilen, hålla sig di- och parapophyserna skilda, och

vid dem äro de galfelformiga pleurapophyserna eller halsrefbe-

nen fästade , med permanenta suturer, och mer eller mindre rör-

ligt. Å en del af halsvertebrorna hos foglarne utsända parapo-

physerna å hvardera sidan nedåt och inåt konvergerande spetsar,

som stundom förena sig, och bilda en sluten haemalbåge å dessa

halsvertebrors undre eller främre sida. Hos benfiskarne finner

man i allmänhet vid nedre delen af vertebrornas sidor tydliga

parapophyser, som merendels i abdominalregionen, och stundom

äfven i caudalregionen, bära pleurapophyser. I den sednare re-

gionen bilda de merendels sidorna af den undre, eller haemal-

bågen. Stundom har Owen äfven tydt såsom parapophys den

något upphöjda ledyta, mot hvilken en del af refbenen hos fog-

larne med sitt capituhim articulera ^). — De fyra zygapophy-

serna motsvara de eljest så kallade processus ohliqui eller arti-

culares^ och hafva, såsom bekant, sitt läge vid främre och bakre,

eller öfre och undre kanterna af neuralbågen. De hafva af Owen,

efter sitt olika läge, fått benämningarne prie- och postzygapo-

1) Uti Anatomy of Yertebrates Vol. I, pag. 28, har Owen uttryckt

den åsigten, att parapophysen vanligen är en utväxt från refbenen ("exo-

genous growt from the rib"), bildande deras collum och capitulum, men
enligt Vol. II, pag. 18 synes han sedermera hafva frångått denna åsigt.

Hvad han uti "Principes d'Ostéologie comparée" pag. 208 yttrat om para-

pophyserna, synes också icke öfverensstämma med den förstnämnda åsigten.



8

phj^ser. — De båda anapophyserna motsvara de utskott från

öfre eller bakre bågen, som Prof. A. Ketzius kallat j9roce55t*5

accessorii^ och de äro isynnerhet tydliga på de bakre bröstko-

torna och ländkotorna af rofdjuren och en del gnagare, t. ex.

Dipus. De visa sig der såsom en temligen lång, utanför eller

under de bakre zygapophyserne bakåt sträckt process, å hvar-

dera sidan af neuralbågen. De synas äfven, ehuru smärre, mel-

lan diapophyserna och de här nedan nästföljande metapophyserna å

ll:te och 12:te bröstkotorna och l:sta ländkotan hos menniskan

(A. Eetzius) ^). På foglarnes halskotor synas de som mer eller

mindre tydliga knölar eller utskott ofvan de bakre zygapophy-

serna. — De båda metapophyserna, som motsvara de utskott,

som A. Ketzius å anförda stället kallat processus mammillares
,

hafva sitt läge vid diapophyserna, eller ock vid de främre zyg-

apophyserna. Hos menniskan synas de såsom en uppstående

trubbig knöl isynnerhet ofvan hvardera af de främre zygapophy-

serna å sista bröstkotan. Bland gnagarne t. ex. finna vi dem

isynnerhet tydliga hos haren, der de å ländkotorna höja sig of-

van de nämnda zygapophyserne till nästan samma höjd som neu-

raltaggen. Hos hvaldjuren äro de äfvenledes serdeles tydliga.

— Hypapophysen , som i allmänhet är enkel ^) , är fästad å un-

dre sidan af verteberkroppen. Hos ormarne, är den serdeles

starkt utbildad, och förekommer på större delen af vertebrorna,

och är ofta af samma längd, som neuraltaggen, ja stundom t. o. m.

längre än denne. Enligt Doctor G. Eetzius och K. Owen är det

hypapophysen, som bildar den främre eller undre bågen af för-

sta halsvertebran eller atlas ^ hvars kropp blifvit öfverflyttad till

andra halsvertebran, eller epistropliceus'^). Kiktigheten häraf

synes vara ögonskenlig, då man betraktar atlas hos reptilierna.

Denna visar sig nemligen bestående af 3:ne delar: 2:ne sidode-

lar, som bilda öfre bågen, och en undre del, som utgör hyp-

apophysen, och den plats, som skulle intagits af kroppen, är

tom, och endast till en del upptagen af en hinna, och genom

1) Kongl. Wetensk. Akademiens i Stockh. Handl. 1848, 2:dra hälften,

pag. 223.

2) L. c. pag. 225, fig. 1, a.

3) Hos en del foglar {Aquila och Vultur) är hypapophysen delad deri-

genom att parapophyserna med den förenat sig.

4) Denna åsigt har sedermera blifvit bestridd af J. G. H. Kinberg;

Öfvers. af K. Wetensk. Akad:s Förh. 1868, pag. 435.



9

en öppning i dennas midt framtränger processus oäontoideus

från följande halsvertebran. Härvid är det emellertid serdeles

anmärkningsvärdt , att ejnstrophceus åtminstone hos en del orm-

lika ödlor och hos ormarne, bär tvenne hypapophyser, af hvilka

den främre tydligen tillhör processus odontoideus och den bakre

sjelfva epistrophceus. Då i allmänhet eljest hvarje verteberkropp

endast bär en hypapophys, tyckes det vara en anomali, att at-

las har 2:ne sådane, ifall vi tyda proc. odontoideus såsom den

från atlas afsöndrade kroppen, och således såsom egentligen

tillhörande atlas. Någon gång händer det, att den främsta af

dessa hypapophyser, d. v. s. den, som bildar den undre ringen

af atlas, icke fullständigt utvecklas. Så t. ex. förblir den brosk-

artad hos JPhascolomys och Fhascolarctos ; och hos Macropus

m. fl. marsupialier är den också broskartad, men den undre bå-

gen eller ringen af atlas tillslutes dock hos dessa sednare genom

förbening, som utgår från dess neurapophyser. Hos foglarne

finna vi hj^papophyser å ett större eller mindre antal af halsens

vertebror samt äfven å de främre bröstvertebrorna. A epistro-

phceus synes den, åtminstone stundom, t. ex. hos Scolopax ru-

sticula, vara bildad af 2:ne i rad efter hvarandra sittande hyp-

apophyser, som sammansmält till en. Hos däggdjuren finna vi

hypapophyser å de flesta af hals- och svansvertebrorna af Or-

nithorhynchus , och det förtjenar anmärkas, att hypapophysen å

dess atlas är baktill klufven, liksom hos en stor del foglar, t.

ex. Picus. Hos Talpa har proc. odontoideus en skarp hypapo-

phys , och en liten och fri sådan finnes fästad vid suturerna mel-

lan ländvertebrorna af samma djur. Den är starkt utbildad un-

der de främre ländvertebrorDa af haren (Lepus timidus Linné).

Tydliga spår till hypapophyser hafva vi uti de ryggar och knö-

lar, som förefinnas å undre sidan af flere eller färre af halsver-

tebrorna af många andra däggdjur Hos fiskarne finna vi sällan

tydliga spår till hypapophysen, men den starka process, som

hos Cyprinidce utgår från undre sidan af nackbenet, och som
tjenar till fäste för deras öfre gom- eller tuggknöl , torde kunna

betraktas såsom en sådan. — Epapophysen^ som äfvenledes är

enkel, har ett läge, som är motsatt det af hypapophysen, d. v.

s. på öfre eller bakre sidan af verteberkroppen och inuti rygg-

märgshålet.

1) Enligt G. Retzius är det hos däggdjuren endast atlas, som har hyp-

apophys.
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Med hänsyn till utvecklingen af dessa nu anförda autogena

och exogena delar af vertebrorna äger, såsom redan nämndt är,

någon föränderlighet rum, så att de stundom ombyta natur.

Af de autogena delarne är neuraltaggen mest föränderlig och

jemförelsevis oftast exogen, och af de exogena delarne äro par-

apophyserna, diapophyserna och hypapophysen stundom autogena.

Innan vi lemna verteberelementerna vilja vi i korthet, i

öfverensstämmelse med den nu framställda theorien, beskrifva

en af de vertebror, som med hänsyn till utskotten äro jemfö-

relsevis mest utrustade, nemligen en ryggvertebra af en med
giftapparat försedd orm, en skallerorm^), för att derigenom

åskådliggöra theoriens tillämpning. Såsom vanligt hos ormarne,

har verteberkroppen den främre ändan konkav, och den bakre

konvex, nästan halfklotformig. Kroppen och neuralbågen äro

försedda med icke mindre än aderton utskott. Af dessa äro tio

belägna vid vertebrans främre del, ett å dess öfre och ett ä

dess undre sida, f3Ta vid dess bakre del, och de tvenne bilda

öfre delen af neuralbågens sidor. Vid främre delen synes ne-

derst å hvardera sidan af kroppen ett temligen långt och något

framåt riktadt utskott. Dessa båda äro parapophyserna. Ofvan

dessa och öfverst å hvardera sidan af kroppens främre ända sy-

nes ett utskott, som är något längre än parapophyserna, riktadt

snedt utåt, uppåt och framåt, och egentligen sammansatt af

tvenne utskott eller apophyser. På öfre sidan af detsamma sy-

nes nemligen en plattad ledyta, som genom utskjutande kanter

och en grop på både främre och bakre sidorna af utskottet tyd-

ligen är skiljd från den underliggande, tillspetsade och längre

utskjutande delen af utskottet; och dessa ledytor, som äro rik-

tade uppåt, utmärka de båda främre zygapophyserna, eller prse-

zygapophyserna. Den undre och längre utskjutande delen anses

af OwEN -) såsom ett utsprång af diapophysen , men den är tyd-

ligen en metapophys, och sålunda består hvardera af dessa ut-

skott af en zygapophys och en metapophys, Ofvan dessa utskott

är å hvardera neurapophysen en temligen djup bugt, som

ofvantill begränsas af ett med yttre ledyta försedt utskott å

samma apophyser, och som lär vara utmärkande för ormars och

1) Vår huggorm öfverensstämmer i det allra närmaste med denne i

detta afseende.

2) Anatomy of Vertebrates, vol. I, pag. 54.
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ödlors vertebror, och af Owen fått benämningen zygosphenapo-

phys. Öfverst å neuralbågen, och vid nenrapophysernas för-

ening är en hoptryckt och i longitudinell riktning bred neural-

tagg, som är något böjd bakåt, samt vid spetsen tvärt afhuggen.

Å undre sidan af verteberkroppen är en lång, och uågot bakåt

riktad hypapophys, som har sitt läge närmare intill vertebrans

bakre ända, ehuru den med en köl utgår från främre kanten af

densamma. Vid bakre delen af vertebran är å hvardera sidan

af neuralbågen en zygapophys, eller egentligare en postzygapo-

phys, långt utstående åt sidan, och med articulationsytan, så-

som vanligt, riktad nedåt. Då vertebran betraktas bakifrån,

synes innanför hvardera af de bakre zygapophyserna , och å inre

sidan af neurapophyserna en kavitet eller fossa (^sygantrum
,
Owen)

,

som på undre sidan har en articulationsyta , för articulationen med
de främre zygosphenapophyserna af följande vertebran, hvilka in-

tränga i denna kavitet. Nämnda articulationsyta har en utstående

kant baktill, som tyckes antyda, att den är belägen på ett ser-

skildt utskott, som vi skulle vilja kalla den bakre zygosphen-

apophysen Till alla dessa utskott eller apophyser kunna

läggas ytterligare tvenne, nemligen de båda neurapophyserna.

Sålunda har denna vertebra inalles aderton utskott eller apo-

physer, derigenom ådagaläggande den starka byggnaden af rygg-

raden och den dertill hörande musculaturen hos ormarne. Läg-

ger man härtill, att den starka konvexiteten af verteberkroppens

bakre ledyta gör ryggraden serdeles böjlig, oaktadt dess starka

apophyser och dithörande musculatur, så finner man lätt, att

denna byggnad för sitt ändamål är serdeles fulländad.

Det bör här anföras, att man har ansett, att hufvudets ben

äro bildade genom transformation af verteberelementer, och att

det sålunda skulle bestå af flera serskilda vertebror. Körande

antalet af dessa hafva meningsolikheterna varit färre, än rörande

de serskilda benens hänförande till sina respektive verteberele-

menter. Yi vilja emellertid äfven i detta fall framställa Owens

theori, ehuru vi dermed ingalunda vilja hafva sagt, att vi obe-

tingadt antaga densamma-).

1) A samma vertebror af Vipera herus synes det tydligt, att denna

articulationsyta är belägen på ett serskildt utskott.

2) Th. H. Huxley (Lectures on the element^ of Comparative Anatomy)

och Carl Gegenbaur (Grundziige der Vergleichende Anatomie, 2 Aufl.)

hafva förkastat densamma, såsom det synes, på giltiga skäl.
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Enligt nämnde theori hänföras hufvudets ben till fyra ver-

tebror, nemligen, räknade bakifrån:

1. Occipital- eller nack-vertebran.

2. Parietal- eller hjess-vertebran.

3. Frontal- eller parm-vertebran.

4. Nasal- eller näs-vertebran.

Hos fiskarne, som utan tvifvel lemna den bästa ledningen

för tydningen af homologierna inom skelettets elementer, hvilka

"voro de första former af det vertebrerade lif , som infördes på

denna planet," och som "minst afvika från det ärketypiska ske-

lettet," räknas följande ben till nackvertebran: l:o) vertebrans

centrum eller kropp är basi-occipitalbenet; 2:o) dess neuralbåge

består på hvardera sidan af: sidonackbenet (o. occipUale late-

ralé) såsom neurapophys närmast intill centrum; närmast derintill

det yttre nackbenet (o. occipitale externuni) såsom diapophys;

och slutligen det öfre nackbenet (o. occipitale superius) såsom

neuraltagg; 3:o) dess hsemalbåge består å hvardera sidan af:

öfverst suprascapular- och scapularbenen, som tillsamman bilda

pleurapophysen , och nederst coracoid- eller korpbenet (af an-

dra stundom kalladt nyckelbenet), som bildar haemapophysen,

samt bär den benapparat, som tillhör främre extremiteten eller

bröstfenan. Haemaltagg saknas.

Till hjessvertehran höra: l:o) såsom centrum basisphenoid-

benet eller bakre kilbenet^); 2:o) neuralbågen, bestående å hvar-

dera sidan af: alisphenoidbenet eller kilbensvingen Q'ala magna")

såsom neurapophys; mastoid- eller spenbenet såsom diapophys;

och båda parietal- eller hjessbenen såsom neuraltagg: 3:o) hse-

malbågen, bestående å hvardera sidan af: öfverst stylohyoid-

(o. styloideuni) och epihyoidbenen (den bakersta delen af tung-

benets cornua majora) sammantagne såsom pleurapophys ; cera-

tohyoid-benet (den främre större afdelningen af cornua majora)

såsom hsemapophys; och slutligen såsom hsemaltagg de fyra

korta ben, som sitta vid främre ändan af ceratohyoidbenen , och

af OwEN kallas basihyoidbenen , och vid hvilka glossohyoid- (o.

entoglossum) och urohyoid- (cauda ossis Jiyoidei) benen äro

1) Detta ben anses af Htjxley icke vara homologt med basisphenoid-

benet {corpus ossis sphenoidei posterioris) hos de högre ryggradsdjuren, utan

snarare motsvara sidodelar af detta, och kallas derföre af honom parasphe-

noidben (1. c. pag. 170).
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fastade, och derföre kunna räknas såsom bihang till haemaltag-

gen. Dylika bihang till hsemapophysen förefinnas uti gälhin-

nans strålar, som vid den äro fästade, och af Owen anses mot-

svara bröstfeuan vid föregående hsemalbågen, eller den för nack-

vertebran.

Till pannvertehran höra: l:o) såsom centrum främre delen

af kilbenet, af Owen kallad praesphenoidbenet i); 2:o) neural-

bågen, bestående å hvardera sidan af: orbitosphenoidbenet så-

som neurapophys ;
postfrontal- eller bakre pannbenet såsom di-

apophys; och det enkla eller dubbla pannbenet såsom neuraltagg;

3:o) hsemalbågen, bestående å hvardera sidan af: os epitympa-

nicum (stundom kalladt qvadratbenet) ; o. mesotympanicum

(vanligen o. symplecticuni) ^ o. prcetympanicum (vanligen o. tym-

panicum) , och o. hypotympanicum (stundom kalladt o. quadrato-

jugalé)^ alla fyra tillsamman utgörande pleurapophysen ; och två

till tre ben (articular-, angular-, och dentalbenen) , bildande

hvardera underkäkshalfvan , som utgöra haemapophysen. Appen-

diculära delar, fästade vid pleurapophysen, äro de fyra gällocken

(operculum^ suhoperculum
,
interoperculum och prceoperculum).

Hsemaltaggen saknas:

Till näsvertebran höra: l:o) såsom centrum plogbenet;

2:o) neuralbågen, bestående å hvardera sidan af: prsefrontal- eller

främre pannbenet såsom neurapophys; och af det vanligen enkla,

men stundom klufna näsbenet såsom neuraltagg; 3:o) hsemal-

bågen, bestående å hvardera sidan af: gombenet såsom pleur-

apophys, och såsom appendiculära delar till detta tvärbenet och

vingformiga benet (o. transversum och o. pterygoideum , eller

ock 0. edopterygoideum och o. entopterygoidetim); öfverkäksbe-

net såsom hsemapophys; och mellankäksbenet såsom hsemaltagg.

Diapophyserna saknas.

1) Detta är dock icke det rätta prsesphenoidbenet, hvilket hos fiskarne

,

enligt HuxLEY (Lectures on the Elements of Comparative Anatomy, pag.

175) endast ntgöres af brosk eller hinna. Likaledes är det ben , som Owen
kallar orbitosphenoidbenet, enligt Huxley icke detta, utan alisphenoidbe-

net, eller den egentliga ala magna (icke det ben som Cuvier tilldelat

detta namn).

2) Os epitympankum tillhör i sjelfva verket äfven hsemalbågen af

föregående eller hjessvertebran, och är således gemensamt för båda dessa

vertebror.
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OwEN har äfven benämnt de serskilda bågarne med egna

namn. Sålunda benämnes:

nackvertebrans nem^albåge — epencepbaliska bågen,

bjessvertebrans d:o — mesencephaliska d:o,

pannvertebrans d:o — prosencephaliska d:o,

näsvertebrans d:o — rhinencephaliska d:o;

och nackvertebrans hsemalbåge — scapular-bågen,

hjessvertebrans d:o — hyoidal- d:o,

pannvertebrans d:o — mandibular- d:o,

näsvertebrans d:o — maxillar- d:o.

Af skelettet anföras 3:ne olika afdelningar eller slag: 1)

nervskelettet, 2) inelfskelettet , och 3) hudskelettet. De här

ofvan anförda benen räknas alla till nervskelettet. Till inelf-

skelettet räknas: klippbenet eller öronkapseln (t. ex. hos slägtet

Gadiis) med otoiithen , sclerotalbenet eller ögonkapseln , turbinal-

benen (o. nasalia Cuv.) eller näskapseln, gälbågarne, och tän-

derna. Till hudskelettet räknas: supratemporal-
,

postorbital-

,

supraorbital-
,

suborbital-, och labial-benen , och några andra

ben hos vissa Ganoid-Fiskar.

Några anmärkningar vid den nu framställda theorien äro

här på sin plats. Med afseende på nackvertebrans neuralbåge

får det anmärkas, att denna i verkligheten icke har några di-

apophyser, då de, enligt Cuvier m. fl., så kallade o. occipitalia

externa, (af Owen kallade paroccipitaUa) icke tillhöra nackbens-

utan, enligt Huxley, tinningbensapparaten, och af honom er-

hållit benämningen o. epiotica. Då skulderapparaten genom

suprascapularbenet
,

enligt Huxley, dels är fästad vid o. epio-

tica och dels vid de ben, som vanligen förut blifvit kal-

lade o. mastoidea, men af Huxley fått namnet "squamosal-

bones," eller ossa squamosa'^), så följer häraf, att den icke är

fästad vid nackbenet. Det synes derföre, som man skulle

kunna hafva skäl att draga i tvifvelsmål, huruvida den bör be-

traktas såsom haemalbåge till nackvertebran. Enligt hvad vi

redan anfört, är det ben, som Owen kallat alisphenoid, och

som af Cuvier och andra fått namnet ala magna, enligt Huxley,

i sjelfva verket icke detta ben, utan ett till tinningbensappara-

ten hörande ben, som står i samband med hörselorganet, och

derföre af honom fått benämningen o. prooticum; och man kan

1) Hos Gadidse hafva vi iakttagit, att den undre grenen af suprasca-

pularbenet med sin ända är fästad vid det ben , som vanligen blifvit kalladt

o. joetrosuifi, och af Huxley fått namnet o. opisthoticum.
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derföre icke, såsom Owen gjort, hänföra det till hjessvertebran

såsom neurapophys , utan denna plats intages i dess ställe af

det, enligt Huxley, rätta alisphenoidbenet, eller det ben, som

Owen kallat orbitosphenoidben, och andra författare benämnt

ala parva, och som af Owen blifvit betraktadt såsom neurapo-

phys till pannvertebran. Hvad dennas centrum och neuralbåge

beträffar, så höra således, enligt Huxley, af de af Owen till

dessa hänförda ben i verkligheten blott pannbenen dit. Den af

Owen såsom prsesphenoidben signerade delen af basisphenoid-

benet är, såsom vi redan anfört, ej det rätta prsesphenoiidbenet,

utan detta (centrum) så väl som orbitosphenoidbenet, eller den rätta

ala parva (neurapophys) , äro endast representerade af brosk och

hinna. Hvad näsvertebran och hsemalbågarne till de andra af

hufvudets vertebror beträffar, så synes på dem med fog kunna

tillämpas hvad Huxley anför'): "detaljerna af sättet för upp-

komsten af den hyomandibulära och symplectiska , af gom- och

öfverkäksapparaten , och af nasofrontalprocessen, hafva ännu icke

blifvit utredda med tillräcklig grundlighet, för att sätta oss i

tillfälle att med säkerhet bestämma homologierna för alla dit-

hörande delar."

Den högre utbildningen af nervsystemet , och i förening der-

med äfven af sinnesorganerna utvisar, att de vertebrerade djuren

äfven i allmänhet äro utrustade med en högre intelligens, än

de evertebrerade djuren, om än en del af dessa, t. ex. arthropo-

derna, ofta förete mera komplicerade och utmärktare instinkter,

än många af de förra.

Att inga fossila lemningar af vertebrerade djur blifvit funna

i äldre geologiska lager, än i de yngsta af den Siluriska forma-

tionen (plagiostomer och placoganoider, d. v. s. lägre fiskfor-

mer), då deremot i lager äldre än dessa lemningar af repre-

sentanter för alla provinserna af de evertebrerade djurens afdel-

ning blifvit påträffade, lemnar äfven ett talande bevis för de

förras högre plats inom djursystemet. På samma gång bestyrker

det äfven den bekanta satsen, att djurlifvet uti sin palseontolo-

giska utveckling {Phylogenesis
^
H^eckel) i allmänhet öfverens-

stämmer med utvecklingen af hvarje serskildt djurindivid, och

att, liksom uti dettas utvecklingshistoria (Ontogenesis
^
Hackel)

de , åtminstone i visst hänseende , mera utbildade stadierna efter-

träda de mindre utbildade , äro också de djurorganismer, som tidi-

1) Lectures on the Elements of Comparative Anatomy pag. 184.
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gare uppträdt på jorden, lägre än de, som visat sig först under en

sednare period. Samma mäktiga lag betingar den ena så väl

som den andra utvecklingen. Plagiostomer och placoganoider

äro visserligen lågt stående fiskformer, hos hvilka fisktypen är

jemförelsevis mindre utbildad, och hos hvilka tendenserna till andra

djurklasser, dels högre och dels lägre, äro märkbara, men dock stå

de icke så lågt, att man vid tanken på den nämnda genom-

gående utvecklingen rimligtvis kan antaga dem för de äldsta

vertebratformer på jorden. Utan tvifvel hafva de företrädts af

talrika andra lägre fiskformer med starkare utpräglade tenden-

ser dels till leddjuren och dels till maskarne och blötdjuren,

och vi hafva uti de ännu qvarlefvande fätaliga formerna af cy-

clostomernås och leptocardiernas grupper en fingervisning till

att med E. Haeckel antaga, att dessa under perioder äldre än

de, till hvilka de äldsta fossila plagiostomerna och placoganoi-

derna höra, varit representerade af talrika, för oss okända for-

mer, lägre än de nu lefvande , och med mera continuerliga gra-

dationer sammanbindande de vertebrerade djurens provins med

maskarnes. På samma sätt lemna placoganoiderna en antyd-

ning om andra dylika okända och ännu lägre fiskformer, som

en gång bildat en mera tydlig öfvergång mellan ryggradsdjuren

och leddjuren. Men hvar hafva vi en antydning till förenings-

länk mellan ryggradsdjuren och blötdjuren? Man torde svara:

från blötdjurens sida, hos cephalopoderna.

Då man jemför tertiärperiodens talrika och luxurierande

former med de nu lefvande blir man böjd för att antaga, att

1) Man jemföre t. ex. de äldsta kända fossila formerna af den euro-

peiska bison-oxen {Bison honasus) med den ännu i Lithauen och på Cau-

casus qvarlefvande formen af denna art. De förra antogos i början för en

skild art {Bison priscus (Bojanus), Owen), innan man erhöll kännedom

om de yngre fossila sammanbindande formerna mellan dem och den lefvande.

Man jemföre äfven de äldsta fossila formerna af Cervus elaphus och alees

med de nu lefvande, äfvensom den stora fossila irländska hjorten (Cervus

megaceros) med den nu lefvande dofhjorten (Cervus dama), hvilken liknar

den förre så mycket, att man kan blifva böjd för att anse den för en för-

krympt och pygméartad descendent af den. Skillnaden dem emellan är åt-

minstone icke större, än den mellan Bison priscus och B. honasus. For-

men af craniet är i det allra närmaste densamma, isjomerhet då man jem-

för cranierna af honorna, och de obetydliga skillnaderna synas bero på en

starkare växtlighet hos den förre. Äfven hornen af C. dama, gamla indi-

vider, äro stundom ganska lika dem af C. megaceros, och förete knappt större

skiljaktighet, än den, som fossila elghorn ofta visa, jemförda med dem af
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djurlifvet under nämnde period nått sin höjdpunkt, sin "J.cwe"

(Hackel) , och att det sedan dess kulminerat och börjat inträda

uti sitt sista, eller återgångsstadium, "Paracm(?." Vi torde

böra förklara detta något närmare. Palseontologien ådagalägger,

att de organismer, som lefvat på jorden, under de på hvarandra

följande geologiska perioderna varit stadda uti en fortgående ut-

veckling från lägre till högre former, och således, hvad djur-

organismerna beträffar, från ett lägre djurlif till ett högre och

fullkomligare. Man har derföre, såsom redan blifvit anfördt,

uti denna utveckling funnit en fullständig analogi med den ut-

vecklingsgång, som hvarje nu lefvande djurindivid är underka-

stadt; och då denna sednare visar trenne hufvudsakliga stadier

uti sin fortgång, nemligen ungdom, mogenhetsålder och ålder-

dom, som slutar med död; så har man äfven med rätta för

djurlifvet i allmänhet, betraktadt från dess första uppkomst på

jorden, uppställt dessa trenne olika stadier. Det första stadiet

tillhör naturligtvis de primära och secundära geologiska perio-

derna, och den stora rikedomen på kraftiga och blomstrande

former af den högsta djurklassen, däggdjuren, under tertiärpe-

rioden tyckes vid första påseendet tala för att förlägga det an-

dra stadiet till denna period; och i så fall skulle den närva-

rande perioden vara i början af det sista, eller tredje stadiet.

Men ehuru tertiärperiodens djurlif både i de varma, tempererade

och kalla trakterna af jorden, såvidt vår bristfälliga kunskap räc-

lefvande elg; och äfven denna skiljaktighet synes vara en följd af den

enorma växtligheten af hornen af Cervus megaceros. Liksom hos denne, har

dofhjorten stundom ögontaggen klufven, och å bakre sidan af hornet en

tagg midtemot midteltaggen. (Dylikt exemplar förefinnes å Upsala Univer-

sitets Zoolog, museum). Men hornens trinda del är jemförelsevis något

längre, en följd af en mindre stark utveckling af kronan, och denna har en

del af sina taggar baktill, i stället för framtill, såsom hos C. megaceros,

hvilket dock icke torde vara af den betydenhet , som Owen velat tillerkänna

det. Hos kraftfulla hanar med starkt utbildade horn synas en del af tag-

garne vid kronans spets vara på god väg att öfvergå på främre sidan, och

vi kunna derföre mycket lätt tänka oss det egna förhållandet med krontag-

garnes läge hos C. megaceros, såsom varande en följd dels af deras enorma

växtlighet hos denne , och dels af någon för denna urgamla form egen bild-

ningstendens. Den stora mängd af fossila lemningar af stora och till dels

kolossala däggdjur, som A. Gaudey (Animaux fossiles et Géologie de TAt-

tique. Paris, 1862) funnit vid Pikermi i Attica i Grekland, och som alla till-

höra tertiär-formationen
,
tyckas äfven gifva ett anmärkningsvärdt stöd för

denna åsigt.

2
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ker, i rent fysiskt hänseende, såväl genom formernas talrikhet

som genom deras ofta kolossala storlek och gigantiska styrka

utan tvifvel visar sig öfverlägset öfver den närvarande periodens,

så förefinnas dock tvenne vigtiga omständigheter, som tala för

att förlägga djmiifvets mogenhetsålder eller blomstringsstadium

till denna sednare period. Det mest utmärkande draget uti

djurlifvet, och det som gifver detta företrädet framför växtlifvet,

är intelligensen, hos de lägre formerna endast märkbar såsom

förnimmelse, ja t. o. m. endast såsom en reflex af yttre intryck.

Man kan derföre antaga, att utvecklingen af djurlifvet haft till

sitt mål att framställa intelligensen i sin högsta potens. Man
måste följaktligen äfven antaga, att den period, under hvilken

denna uppgift på det mest lysande sätt blifvit förverkligad, un-

der hvilken intelligensen blifvit upphöjd till jordens herrskare,

bör betraktas såsom det andra stadiet uti djmiifvets allmänna

utveckling, eller såsom dess mogenhetsålder. Det finnes väl

ingen som nekar, att menniskan representerar denna högre in-

telligens , och att således den högsta utvecklingen af den mensk-

liga intelligensen är betecknande för djurlifvets högsta utveck-

lingsstadium. Vi kunna tänka oss möjligheten, ja sannolikheten

af en mycket högre utveckling af intelligensen i en aflägsen

framtid ; men då den utan gensägelse , både enligt archseologiens

och historiens vittnesbörd, för närvarande står på ett högre

stadium än någonsin förut, kunna vi tillsvidare åtnöja oss med
att antaga den närvarande postquaternära perioden såsom den för

djurlifvet högsta. De nyare undersökningarne tyckas ådagalägga,

att menniskan uppträdt på jorden redan under tertiärperioden,

enligt Charles Lyell, sannolikt under dess pliocena afdelning,

ehuru denna svårligen kan begränsas hvarken från den före-

gående miocena, eller från den följande quaternära; och således

se vi, att denna period, som i physiskt hänseende för djurlifvets

utveckling synes vara den kraftigaste , under inflytelsen af denna

mäktiga alstringskraft, äfven får räkna sig till godo uppkom-

sten af intelligensens förnämsta representant. Det synes derföre

,

som man äfven af detta skäl borde förlägga början af det andra

stadiet i djurlifvets utveckling till slutet af tertiär-perioden.

Emellertid äro de lemningar af menniskoverk , från denna period

,

som hittills blifvit funna, i jemförelse med den närvarande kul-

turens alster, så ofullkomliga , att de ådagalägga , att den mensk-

liga intelligensen då endast var i sin början, och sannolikt ge-
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nom striderna med de kolossala och farliga vilda djuren blifvit

tvingad att taga de första stegen på dess långa utvecklingsbana.

Af detta skäl anse vi oss böra förlägga djurlifvets mogenbets-

ålder eller blomstringsstadium till en något sednare period, den,

då den menskliga intelligensen och kulturen stå i sin blomstring.

Detta var den första af de ofvan omnämnda tvenne vigtiga om-

ständigheterna. Den andra, som är af rent physisk beskaffen-

het, vilja vi nu anföra. Ett vigtigt moment både i den phyloge-

netiska och den ontogenetiska utvecklingen är differentieringen,

eller uppkomsten af allt flera och flera skiljaktiga former eller

organer, som allt mer och mer divergera från hvarandra, och

i samma mån få en allt mer och mer sjelfständig existens eller

egen funktion. Den sjelfständiga existensen och egna funktionen

göra, att det typiska elementet hos dessa skiljaktiga former och

organer utvecklar sig allt mer och mer, tills de slutligen, sedan

de fullgjort sin uppgift, uti det sista utvecklingsstadiet Q'par-

acme^^) degenerera och gå sin död och upplösning till mötes.

Då man jemför tertiärperiodens djurformer med den närvarande

periodens, kan man icke undgå att finna, att differentieringen

under denna sednare hunnit längre än under den förra. En del

nya former af secundär betydelse tyckas hafva uppkommit ^)

,

och dessa i allmänhet sådana, hos hviika det typiska elementet

för den grupp, till hvilken de höra, är serdeles utbildadt. Den

starkare divergensen mellan olika djurgrupper under den nuva-

rande perioden visar sig deruti, att under denna en stor mängd

mellan- eller öfvergångsformer, som under tertiärperioden för-

enat dessa grupper, försvunnit, hvarigenom grupperna kommit

att blifva mera åtskilda*^). Uti striden om tillvaron, och den

naturliga gallringen, som deraf blifvit en följd, och hvilken

Darwin^) till sina hufvuddrag framställt, hafva i allmänhet

1) Så t. ex. ormarne, som inom tertiärperioden äro fåtaligt represen-

terade , men deremot under den närvarande äro serdeles rika på former, och

kunna sägas representera det för reptilierna typiska elementet. På samma
sätt synes familjen Muridse bland gnagarne vara mera talrikt representerad

i den närvarande än i tertiärperioden , och denna familj kan med fog sägas

vara den mest typiska för denna ordning,

2) Man tänke t. ex. på de mellanformer, som under tertiär-perioden

förenat de större grupperna af ordningarne Artiodactyla Owen och Perisso-

dactyla Owen med hvarandra.

3) "On the Origin of species by m.eans of Natural Selection," 4:th

edit. 1866.

2*
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de mest härdiga och i något visst hänseende mest utbildade och

typiska formerna med seger genomgått eldprofvet, och under

gynsamma förhållanden på sina efterkommande öfverflyttat i sti-

gande grad de egenskaper, som utmärkt dem sjelfve , och hvari-

genom sålunda i en sednare period mera utmärkta typer af för

de olika perioderna gemensamma grupper kommit att uppstå.

2. EYGaEADSDJURENS INDELNING.

Sedan groddjuren (JBatrachia) med rätta blifvit betraktade

såsom utgörande en från reptilierna skild klass, (de Blainville

& H. MiLNE Edwards) hafva i allmänhet åsigterna om de ser-

skilda klasserna inom ryggradsdjurens provins, för det mesta

varit öfverensstämmande. Ett par framstående zoologer hafva

emellertid på den sednare tiden lemnat systematiska utkast,

hvilka med hänsyn till klassindelningen äro något afvikande från

de åsigter, som af de fleste blifvit antagne, och vi anse oss

derföre böra lemna en kort redogörelse för dessa utkast.

1. K. OwEN Kyggradsdjuren indelas först i 2:ne under-

provinser: 1 Hmmatocrya^ 2 Hcematotherma , af hvilka den första

äfven uppställes såsom klass, och indelas på följande sätt:

1. Classis HäATOCEYA.
Eespirationsorganerna mindre utbildade, än hos Hcemato-

therma; hjertat mindre kompliceradt , och blodet kallt.

1. Subclassis DEKMOPTEKL
Kroppen maskformig, utan extremiteter; skelettet mem-

brano-cartilaginöst, med persistent chorda dorsualis, och utan

refben; huden utan fjäll, slipprig; en vertical fenflik omgifvande

den bakre ändan af kroppen, utan fenstrålar; ryggmärgen opal,

sträckbar, elastisk; intet sympathiskt nervsystem; luktorganet

enkelt; ögon inga, eller mycket små; ögonnerverna icke kor-

sande hvarandra; etc. etc.

1) On the Anatomy of Vertebrates. London. 1866—1868. Vol. I—III.

Detta system, hvad Hmmatocrya beträffar, framställdes först af Owen i

British Association år 1859. Se Engelska Athenaeum för 1859, pag. 435.
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1. Ordningen CIREOSTOMI.

Kroppen hoptryckt; mmmen bildande en longitudinell sprin-

ga, med subrigida cirrer på hvarje sida. Pulserande blodkärl

eller sinus i stället för hjerta. Blodet färglöst, etc.

Gen. BrancMostoma.

2. Ordningen CYCLOSTOMI.

Kroppen cylindrisk; hjertat tydligt; gäl-arterian utan bul-

bus; gälarne säckformiga , med yttre respirationsöppningar, blo-

det rödt. Munnen nästan rund, bildad för sugning, etc.

Gen. Myxine.

„ Petromyzon.

2. Subclassis TELEOSTOMI.

Kroppen fiskformig, med både midtåt ställda och med pa-

riga fenor, uppburna af fenstrålar; ett inre skelett, som hos de

flesta är mer eller mindre förbenadt, hyoidbågen fästad vid tym-

panalapparatens skaft (os epitympanicum Ow.; os hyomandibu-

lare Huxlet); scapularbågen fästad vid occiput; intet sternum;

huden skyddad af fjäll eller plåtar; hjernan med öfvervägande

midtelhjerna; ryggmärgen opak, icke elastisk; ett sympathiskt

nervsystem förefinnes; luktorganet dubbelt; ögonen vanligen stora,

med benartad sclerotica; hörsellabyrinthen med 3 halfcirkelfor-

miga kanaler, uti cranialcaviteten ; etc. etc.

A. Bulbus arteriosus med ett par valvler; ögonnerverna kor-

sande hvarandra; vertebrorna bikonkava.

3. Ordningen MALACOPTERI.

Huden hos de flesta med cycloid-fjäll, hos några få med

ganoid-plåtar, sällan naken. Fenorna uppburna af fenstrålar, af

hvilka alla (hos några med undantag af den första i rygg- och

bröstfenorna) äro mjuka eller mångledade; simblåsa med luft-

gång förefinnes; peritonealöppningar hos många.

1. Underordn. APODES.

Fam. Murcenidce, etc.

2. Underordn. ABDOMINALES.

Fam. Clupeidce, Salmonidce, Scopelidce, Esocidce, Cypri-

nidce, Siluridce. etc.

3. Underordn. PHARYNGOGNATHI.

Fam. Scomber-esocidce.
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4. Ordningen ANACANTHINI.

Inre skelettet förbenadt; det yttre d:o hos somliga såsom

cycloid-, lios andra såsom ctenoid-fjäll; fenorna uppburna af böj-

liga och mångledade strålar; biikfenorna belägna under eller

framom bröstfenorna, eller ock saknade; simblåsan, om den före-

finnes, utan luftgåug.

Fam. GadidcB, PleuronecUdce ^ etc.

5. Ordningen ACANTHOPTERI.

Inre skelettet förbenadt; det yttre d:o hos de flesta såsom

ctenoid-fjäll; fenorna med en eller flera af de första strålarne

oledade eller under form af oböjliga taggar; bukfenorna hos de

flesta under eller framom bröstfenorna; simblåsans luftgång för-

svunnen.

1. Underordn. PHARYNGOGNATHI.

Fam. Cyclo-Iahridce , Cteno-labridce.

2. Underordn. ACANTHOPTERI VERL

Fam. Peradce, Squamipennes- Sparidce, Scicenidce, Mu-
gilidce, Scomheridce, Sclerogenidce, Tcenioidei, Gobiidce, Blen-

niidce, Lophiidce, etc.

6. Ordningen PLECTOGNATHI.

Inre skelettet till dels förbenadt; yttre skelettet såsom ga-

noid-fjäll, plåtar eller taggar; bukfenorna saknade hos de fleste;

öfverkäks- och mellankäksbenen orörligt förenade på hvardera

sidan af käken; simblåsan utan luftgång.

1. Underordn. SCLERODEEMI.

Fam. Balistini.

2. Underordn. APLEURL
Fam. Ostraciontidce

,
Gymnodontidce (Klumpfiskar).

7. Ordningen LOPHOBRANCHII.

Inre skelettet till dels förbenadt, utan refben; yttre skelettet

ganoidartadt; gälarne tofslika; gälöppningen liten; simblåsan utan

luftgång. Hanarne med marsupium.

Fam. Syngnathidce , etc.

B. Bulbus arteriosus muskulös, med flera än en rad valv-

ler. Ögonnerverna icke korsande hvarandra.
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8. Ordningen GA^5"0IDEI.

Inre skelettet broskartadt, till en del benartadt, eller för-

benadt; hos några få lefvande former, och hos de flesta palseo-

zoiska utdöda formerna persistent chorda dorsualis; yttre skelet-

tet såsom ganoid-fjäll eller plåtar; fenorna vanligen med första

strålen under form af en stark tagg; stjertfenan hos de flesta

osymmetrisk; simblåsa förefinnes, ofta cellulär, och med luft-

gång; tarmen hos många med spiralvalvel.

1. Underordn. LEPIDOGANOIDEI.

Fam. Salamandroidei (Lepidostetis
,
Polypterus)^ etc.

2. Underordn. PLACOGANOIDEI.

Fam. Sturionidce (Äeipenser) , Ostracostei (Pterichthys).

3. Subclassis PLAGIOSTOMI.

Inre skelettet broskartadt, 'eller till en del förbenadt; skul-

derbågen skild från occiput; yttre skelettet såsom benartade korn

eller knölar; kroppen både med midtåt ställda och med pariga

fenor, det bakre paret till sitt läge bäckenartade
;

stjertfenan

med den öfre loben utdragen; hjernan med öfvervägande främre

hjerna (stora hjernans hemisphaerer)
;
hörsellabyrinten i en ser-

skild kammare; munnen hos de fleste bildande en vid transver-

sell springa, som öppnar sig på undre sidan af hufvudet; tarmen

med spiralvalvel, pancreas och mjelte; ingen simblåsa; etc. etc.

9. Ordningen HOLOCEPHALI.

Inre skelettet subnotochordalt (med nästan persistent chorda

dorsualis); cranialväggen fullständig; tympanalapparatens skaft

dermed sammansmält; yttre skelettet såsom placoidkorn. Främre

ryggfenan med en stark tagg; munnen terminal (vid spetsen af

hufvudet), näbbformad; tandskifvorna och tandpelarne samman-

smälta med käkarne. Ögonnerverna icke korsande hvarandra.

Yalvlerna i bulbus arteriosus bildande många rader. Gälarne

lamellösa, med en liten del af kanten fri; en enkel yttre gäl-

öppning på hvardera sidan; gällocks- och gälhinnestrålar. Ägg-
läggande.

Fam. Chimceridm , etc.
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10. Ordningen PLAaiOSTOML

Inre skelettet broskartadt eller till en del förbenadt; verte-

brorna bikonkava; yttre skelettet såsom placoid-korn eller knö-

lar, hos somliga taggiga. Munnen transversell
, på undre sidan

af bufvudet. Ögonnerverna förenade genom kommissur, men icke

korsande hvarandra. Yalvlerna i bulbus arteriosus bildande många

rader. Gälarne fastade vid huden med den yttre kanten, och

med gälöppningar dem emellan, fem eller flera till antalet på

hvardera sidan; intet gällock.

1. Underordn. CESTRAPHOKI.

Eam. HyhodontidcB, Cestraciontidce , till större delen fossila.

2. Underordn. SELACHH.

Fam. Spinacidce, ScylliadcB, Nictitantes (Galeus), Lam-
nid(B, Älopecidce, ScymnidcB, etc.

3. Underordn. BATIDES.

Fam. Torpedinidce, Baiidce, Trygonidm, etc.

11. (Öfvergångs) Ordningen PEOTOPTERI.

Inre skelettet med persistent chorda dorsualis, till en del

förbenadt; ingen occipitalcondylus ;. plogbenet odeladt; tinning-

groparne öfvertäckta af ben; pleurapophyserna (refbenen) korta,

och med fria ändar; yttre skelettet såsom under öfverhuden lig-

gande cycloid-fläll; skulderbågen fästad vid occiput; de inre än-

darne af hyoid- och tympano-mandibularbågarne åtskilda. En
vertical fena såsom en sammanhängande kant omkring den hop-

tryckta stjerten. Bröst- och bukfenorna sylformiga, mångledade,

de förre å undre sidan fransade, och de sednare till sitt läge

bäckenlika; bäckenet icke fästadt vid ryggraden; gälarne trådlika,

fria, inneslutna i en gäl-kavitet med en enda vertical öppning;

gälbågarne icke fästade vid tungbenet; simblåsan^) dubbel, lung-

lik, med luftgång, glottis och lung-ven. Främre hjernan öfver-

vägande; nässäckarne sublabiala, med 2:ne aflägsna öppningar

utom munhålan; öronlabyrinten innesluten i en tydlig kam-

mare; bulbus arteriosus lång, med 2:ne longitudinella valvler;

1) Benämningen simblåsa synes oss oegentlig för detta organ, som både

tiU struktur och funktion är verkliga lungor.
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tarmen med spiralvalvel ; anus belägen framom urethran; ägg-

stockarne skilda från äggledarne.

Fam. Sirenoidei (Lepidosiren).

4. Subclassis DIPNOA.

Inre skelettet mer eller mindre förbenadt; refbenen sak-

nade, eller, (då de finnas) korta och fria; pariga extremiteter,

som äro fotlika; hjernan med öfvervägande framhjerna; ögon-

nerverna icke korsande hvarandra; hörsellabyrinten innesluten i

en serskild kammare , men endast med "fenestra vestibuli" (ova-

lis) ; näskaviteterna öppna sig bakåt i munhålan ; tarmen med pan-

creas och mjelte; simblåsan under form af ett par lungor, och

genom en luftgång och glottis kommunicerande med pharynx;

hjertat hos de flesta med en hjertkammare och två hjertöron.

Embryo utan amnios och allantois, och med yttre gälar, etc. etc.

12. Ordningen GANOCEPHALA. (Utdöda.)

Inre skelettet med persistent chorda dorsualis, men dock

förbenadt; ingen occipital-condylus
;
plogbenet deladt; tinning-

groparne med benhvalf öfver sig; tungbensbågen icke fästad vid

0. epitympanicum; gälbågarne (?) icke fästade vid tungbenet;

yttre skelettet såsom subganoiida fjäll; pleurapophyserna (refbe-

nen) korta och fria. Tänderna med inböjda veck af cementet

vid deras basal-halfdel. Bröst- och bäcken- extremiteterna korta,

spensliga, med 3 eller 4 tår, bildade för simning.

Gen. Dendrerpeton S Archegosaurus.

13. Ordningen LABYRINTHODONTIA. (Utdöda).

Hufvudet, liksom hos Ganocephala, skyddadt af en sam-

manhängande hjelm af på yttre sidan skulpterade och ovanligt

hårda och polerade benplåtar, med inbegrepp af de supplementära

"postorbitaF- och "supratemporar'-benen, men dock med ett

"foramen parietale." 2:ne occipital-condyli. Plogbenet deladt och

tandbärande. Yerteberkropparne så väl som bågarne förbenade,

och bikonkava. Bålens pleurapophyser långa och böjda. Yttre

skelettet hos somlige under form af små ganoid-fjäll. Tänderna

af en komplicerad struktur derigenom, att cementets ingående

och konvergerande veck äro undulära och utsända sidoförgrenin-

gar, hvaraf ordningens namn är hemtadt.

Geu. Bhomhopholis é Labyrinthodon.
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14. Ordningen BATRACHIA.

Inre skelettet förbenadt; 2:ne occipital-condj^li; plogbenet

deladt, hos de flesta tandbärande; tinninggroparne utan hvalf;

skiilderbågen skild från occiput; refbenen under form af sido-

processer, eller ock korta, räta och fria; buden naken, ofta slipp-

rig. Extremiteterna med fingrar, och treledade. Tarmen utan

spiralvalvel; anus bakom urethra. De embryonala gälarne bi-

behållas af en del, men afläggas af de flesta, som med meta-

morphos förena en stjertlös kropp med lungrespiration och ett

hjerta med 2:ne förmak och en kammare.

1. Underordn. OPHIOMORPHA.
Fam. Cceciliadce, (Ccecilia).

2. Underordn. ICHTHYOMOEPHA.
Fam. Proteidce, (Siren, Proteus).

,, Salamandridce, (Triton, Salamandra).

3. Underordn. THERIOMOBPHA.
Fam. Aglosssa, (Pipa).

„ Banidce, (Bana).

„ Hylidce, (Hyla).

„ Bufonidce, (Bufo).

5. Subclassis MONOPNOA.

Inre skelettet förbenadt; yttre skelettet hos de fleste under

form af hornartade fjäll, hos somliga af benartade sköldar; en

occipital-condylus
;
plogbenet vanligen enkelt; bålens refben långa

och krökta. Hjernan med framhjernan öfvervägande. Labyrin-

ten med både fenestra ovalis och rotunda; tympanalhinna hos

de flesta; lungor; hjertat med 2:ne hjertöron och med kamma-

ren mer eller mindre fullständigt delad; etc. etc.

15. Ordningen ICHTHYOPTERYGIA. (Utdöda).

Kroppen fisklik, utan hals; extremiteterna fenlika, med flera

än fem mångledade fingrar (eller tår); vertebrorna många, korta

och bikonkava; intet sacrum; bålens främre refben med tvåkluf-

vet hufvud; episternum och claviculjB; postorbital- och supra-

temporal-ben; ett foramen parietale; öfverkäksbenen små, och

mellankäksbenen långa och stora. Tänder endast på öfverkäks-

,

mellankäks-, och främre delen af underkäksbenen, inkilade i en
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gemensam alveolar-grop , och genomsatta af konvergerande veck

af cementet vid basen; 2:ne näsborrar, som äro små och hafva

sitt läge nära intill orbitse; en krets af (ben-)skifvor i sclero-

tica. Huden naken, bildande en vertical stjertfena (efter för-

modan).

Gen. Ichthyosaurus.

16. Ordningen SAUROPTEEYGIA. (Utdöda).

Kroppen hos de flesta med en lång hals; extremiteterna

fenlika, men blott med fem fingrar (eller tår); ett episternum

och claviculae ; vertebrorna med plattade eller något litet konkave-

rade ändar; ett sacrum af en eller två vertebror, till fäste för

bäckenbågen, förefinnes hos somliga; refbenen med enkelt huf-

vud; inga postorbital- och supratemporal-ben; stora öppningar

å tinningarne och annorstädes mellan vissa cranial-ben; ett fo-

ramen parietale; två näsborrar framom orbitae: tänderna enkla,

inkilade uti tydliga alveoler i mellankäks-, öfverkäks-, och

främre underkäks-benen, sällan på gom- eller vingformiga be-

nen; öfverkäksbenen större än mellankäksbenen.

Gen. Plesiosaurus , PUosaurus , NotJiosaurus , Placodus.

17. Ordningen ANOMODONTIA. (Utdöda).

Tänderna inga, eller inskränkta till ett enda par uti öf-

verkäksbenen, med form och storlek af betar; ett "parietal-fo-

ramen"; två yttre näsborrar; tympanalapparatens skaft fästadt;

vertebrorna bikonkava; bålens främre refben med klufvet hufvud;

symphysis mellan o. pubis & ischii continuerlig.

Fam. JDicynodontia, Cryptodontia (Dicynodon, Oudenodon).

18. Ordningen CHELONIA.

Bålens refben breda, flata, förenade genom suturer, bil-

dande med deras vertebror, bröstbenet och hudbenen en utbredd

thoracico-abdominal kapsel, inom hvilken extremiteterna, stjer-

ten, och vanligen äfven hufvudet kunna indragas; sacrum af

flera än två vertebror; inga tänder; en enda yttre näsborra; en

tympanalhåla; kroppen täckt af hornartade plåtar hos de fleste;

hjertkammaren enkel.

Gen. Chelone, Trionyx, Emys, Testudo,
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19. Ordningen LACEETILIA.

Vertebrornas corpora i främre ändan konkava, med en en-

kel sidoprocess på hvarje sida; refbenens bufvud enkelt; sacral-

vertebror inga, eller ock icke öfverstigande 2:ne; tvenne yttre

näsborrar; ögonen med rörliga ögonlock; kroppen täckt af horn-

artade, stundom benartade fläll.

Extremiteterna bildade för simning. Intet sacrum. — Gen.

Mosasaurus. (Utdöd).

D:o bildade för gång. Sacrum förefinnes — Gen.

Lacerta Lin.

D:o försvunna. Intet sacrum. — Gen. Anguis.

20. Ordningen OPHIDIA.

Yertebrorna mycket talrika, framtill konkava; refbenen med
enkelt hufvud, ihåliga; intet sacrum; inga synliga extremiteter;

2me yttre näsborrar; ingen tympanalhåla
;
ögongloben betäckt

utåt af ett genomsigtigt, orörligt ögonlock. Kroppen betäckt

af hornartade fjäll. Tänderna med basen fastvuxen vid käkbenen.

(Gen. Coluher, Naja, Vipera, Crotalus.)

21. Ordningen CEOCODILIA.

Tänderna i en enkel rad, inkilade i tydliga alveoler; en

enkel yttre näsborra, som är belägen vid nosspetsen eller nära

densamma. Bålens främre vertebror med par- och di-apophyser;

refbenen vid inre ändan klufna; 2:ne sacralvertebror, hvarje ver-

tebra bärande sin egen neuralbåge; denna båge vanligen genom

sutur fästad (vid corpus). Stjerten lång, verticalt hoptryckt;

fötterna korta, försedda med simhud. Huden betäckt af benar-

tade, vanligen gropiga plåtar. Hjertkammaren dubbel.

1. Underordn. AMPHICOELIA. (Vertebrorna konkava vid båda

ändarne). Gen. Teleosaiirus.

2. „ OPISTHOCOELIA. (Vertebrorna framtill konvexa,

och baktill konkava). Gen. Streptospondylus.

3. „ PEOCOELIA. (Yertebrorna framtill konkava, och

baktill konvexa). Gen. Crocodilus.

22. Ordningen DINOSAURIA. (Utdöda).

Hals- och främre ryggvertebrorna med par- och diapophy-

ser, mot hvilka tvåklufna refben articulera; några få af de främre
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vertebrorna mer eller mindre konvexa framtill och konkava bak-

till; återstoden af dem med plattade eller något litet konkava

ändar på corpus; ryggvertebrorna med platformlik neuralbåge;

sacralvertebrornas antal öfverstiger 2me; kroppen uppburen af

fyra starka, klobärande gångfötter. Huden hos somlige beväp-

nad med benplåtar. Tänderna inskränkta till öfver- och under-

käken, samt inkilade i alveoler. Hjertkammaren dubbel (enligt

förmodan).

Gen. Iguanodon, Scelidosaurtts
,
Megalosaurus.

23. Ordningen PTEROSAUEIA. (Utdöda).

De främre extremiteterna
,
genom förlängning af antibra-

chium och 5:te fingret, bildade för flygt. Vertebrorna framtill

konkava; de af halsen serdeles stora, men de vid bäckenet små.

Bålens främre refben med inre ändan tvåklufven. De flesta be-

nen pneumatiska. Hufvudet stort; käkarne långa och beväpnade

med tänder. Hjertkammaren dubbel (enligt förmodan).

Gen. Dimorphodon, BamphorJiyncJius
,
Pterodactylus.

Afdeln. HiEMÅTOTHEUMÅ.

Hjertat fyrrummigt; lungorna spongiösa; blodet varmt.

2. Classis AVES.

Äggläggande tvåfotade ryggradsdjur. Främre extremiteterna

bildade för flygt; kroppen betäckt af fjädrar; respirationen och

blodcirculationen dubbla; lungorna fästade och genomborrade.

Negativa karakterer: sakna utöron, läppar, tänder, epiglottis,

diaphragma, fornix, corpus callosum och scrotum.
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AVES.
,

Ordningar:

1. Natatores.

2. Geallatoees.<

3. Easores..

4. Cantores. .

(Oscines).

5. Volitores.

6. Scansores.

7. Raptores. .

Familjer:

1. Brevipennatse. Äptenodytes, Alca, Podiceps,

2. Longipennatse. Sterna,Larus, Frocellaria,Dio-

medea.

3. Totipalmatte. Pelecanus
,
Sula, Graculus, Plo-

tus, etc.

4. Lamellirostratae. Anas, Anser, Cygnus, Phoeni'

copterus.

1. Macrodactyli. Gallinula, Mallus, FuUca, Par-

ra, etc.

2. Cultrirostres. Cancroma, Grus, Ardea, Ibis,

Ciconia, etc.

3. Longirostres. Tringa, Mecurvirostra
,
Scolopax,

Machetes, etc.

4. Pressirostres. Hcematopus
,
Charadrius, Vanel-

lus, Otis, etc.

Underordningar:

1. Gallinacei eller Clamatores. Megapodius , Talle-

galla, Gallus, Perdix, Phasianus, Tetrao, etc.

2. Columbacei eller Gemitores. Columba,Goura, etc.

Familjer:

1. Dentirostres. Pipra, Lanius, Sylvia, Motacilla,

Turdus.

2. Conirostres. Paradisea, Corvus, Sturnus, Em-
heriza, Fringilla, etc.

3. Tennirostres. Cinnyris
,
Sitta, Certhia.

4. Fissirostres. Hirundo.

1. Cypselidse. Cypselus.

2. Trochilidss. Trochilus.

3. Caprimulgidse. Caprimulgus.

4. Trogonidse. Trogon.

5. Prionitidse. Prionites,

6. Meropidse. Merops.

7. Galbulidse. Galbula.

8. Coraciadae. Coracias.

9. Capitonidse. Capito.

10. Alcedinidse. Alcedo.

.11. Bucerotidse. Buceros.

1. Ramphastidse. Pamphastos.

2. Bucconidse. Bucco.

3. Cuculidse. Cuculus.

4. Picidse. Picus.

5. Musophagidse. MusopJiaga.

6. Coliidse. Colius.

7. Psittacidse. Psittacus.

jl. Nocturnes. /iS^n^.

"12. Biurnes. Astur, Aquila, Vultur.
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3. Classis MAMMALIA.

Kroppen helt och hållet, eller till en del betäckt af hår.

Alla (med två undantag) hafva spenar. Alla hafva mjölkkört-

lar, och dägga ungarne. Embryo utvecklas inom bukkaviteten.

Hanen har penis, och befruktningen sker genom intromission.

Lungorna äro ända igenom fint cellulära, samt fritt upphängda

i bröstkaviteten , skilda genom en musculo-tendinös skiljevägg

eller diaphragma från bukkaviteten.

Subclasses: Ordningar:

Archencephala 1. Bimana.

Gyeencephala.

Unguiculata.^

2. Quadrumana.

3. Carnivora.

Ungulata. .

Mutilata ,

Homo.

ICatarrJiina. Simia.

}PlatyrMna. Hapale.

yStrepsirlhina. Lemur.

SDigitigrada. Canis.

Plantigrada. Ursus.

Pinnigrada. Phoca.

iOmnivora. Sus.

Puminantia. Ovis.

5. Perissodactyla.|'5'o?Äw^wZa. Equus.

(MuUungula. Tapirus.

{Elephas.

(Dinotherium.

'
4. Artiodactyla. ,

6. Proboscidia.

[ 7. Sirenia {Manatus.

,) (Halicore.

Cetacea {DelphinidcE. Delphinus.

LiSSENCEPHALA.

iBradypodidcB. Bradypus.

9. Bruta iDasypodidce. Dasypus.

[Edentula. Myrmecophaga.

10. Cheiroptera . .
\Frugivora. Pteropus.

\lnsectivora. Yespertilio.

11. Insectivora.

12. Eodentia. .

iTalpidcs. Talpa.

Erinaceidce. Erinaceus.

SoricidcB. Sorex.

{JSfon-clavieulata. Lepns.
"

jClaviculata. Mus.

Lyencephala.

IBMsophaga.
Phascolomys.

Poephaga. Macropus.

Carpophaga. Phalangista.

Entomophaga. Didelphys.

[l4. Monotremata. {Echidna.

I
Ornithorhynehus.
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Den utmärkte Författarens kända namn och stora erfaren-

het hafva föranledt oss att något utförligare redogöra för denna

progressiva klassifikation af ryggradsdjuren. Den delen af den-

samma, som afhandlar Hcematocrya, isynnerhet de fossila for-

merna af dessa, är företrädesvis vigtig, och derföre hafva vi

utförligare reproducerat denna, öfvertygade, att de fleste, som

icke hafva tillgång till nämnde Författares comparativa Anatomi,

derföre skola vara tacksamma. Ehuru det icke kan nekas, att

man, då man tager de fossila formerna i betraktande, äfvensom

den sammanbindande formen Frotopteri, har svårt för att finna

någon skarp gräns mellan fiskarne å ena sidan , och batrachierna

och reptilierna å den andra, så tro vi dock, att de äro ganska

få, som vilja följa den värde Författarens exempel, och förena

alla dessa djur uti en enda klass. Att dessa trenne klasser till

en början utgått från en gemensam typ, eller i sin första ut-

veckling icke varit åtskilda, åtminstone de 2:ne förstnämnda, är

antagligt; men det är dock tydligt, att de under djurlifvets fort-

gående utveckling divergerat från hvarandra, och det synes oss,

att klassifikationen af de lefvande formerna bör taga dessa så-

dana de nu äro. Uti foglarnes klassifikation synes Författaren

till stor del hafva följt numera föråldrade åsigter. Indelningen

af däggdjuren^) är deremot originell, och vann i början insteg;

men den har dock sedermera, med hänsyn till de större grup-

perna och de till grund för dem varande karaktererna , hemtade

från hjernans byggnad , blifvit starkt bekämpad, först af E. Wag-

NEE^), och sedermera af Th. H .Huxley ^) och W. H. Flower"*),

och de nämnda karaktererna hafva visat sig dels icke vara öf-

verensstämmande med verkliga förhållandet, och dels vara be-

häftade med betydliga undantag , och således icke vara konstanta.

Upplösningen af Cuvier's Fachydermeta, och omdaningen af hans

1) Journal of the Proceed. of the Linnean Society of London vol. 2.

1858. — Sedermera: "On the Classification and Geograph. Distribution of

the Mammalia." London 1859; och nu sist uti hans Comparativa Anatomi.

2) "Uber die Hirnbildung und ihr Verhältniss zur Zoolog. Systematik."

Archiv fiir Naturgeschichte" 1861.

3) "Evidence as to Mans Place in Nature." London 1864. —
• "Lectu-

res on the Elements of Comparative Anatomy"; London 1864, pag. 96.

4) "On the Commissures of the Cerebral Hemispheres of the Marsu-

pialia and Monotremata as compared with those of the Placental Mammals."

Philosophical Transactions 1865, pag. 633.
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Ruminantia, den förra uti ordningarne Terissodactyla och Fro-

hoscidia, och den sednare till ordningen ÄrtiodactyJa, med både

idisslande och icke idisslande däggdjur, har, som det synes, med

rätta af de fleste blifvit antagen.

2. Th. H. Huxley. Uti en serdeles intressant och lärorik

afhandling öfver foglarnes klassifikation
,
grundad på osteologi-

ska karakterer ^) , har den värde Författaren utgått från en all-

män karakteristik för reptilierna och foglarne, betraktade såsom

tillsamman utgörande en primär grupp, "Sauropsida," ehuru hvar-

dera bildande en klass för sig. Denna gruppering har sålunda

icke för ändamål att upphäfva den vanliga klassindelningen , utan

att ådagalägga, att reptilierna och foglarne äro vida mera skilda

från däggdjuren än från hvarandra, då deremot den ofvan an-

förda af E. OwEN gifna grupperingen af ryggradsdjuren ställer

foglarne och däggdjuren i en gemensam primär grupp, Hmna-
totherma, gentemot alla de kallblodiga ryggradsdjuren, HcBma-

tocrya, och följaktligen skiljer reptilierna och foglarne mera från

hvarandra. Den af Huxley uttalade åsigten har mycket, som

talar för sig, och vi anse oss här böra återgifva de af honom

för reptilierna och foglarne anförda gemensamma karaktererna

,

hvarigenom de skilja sig från däggdjuren.

1. De sakna hår.

2. Centra (corpora) af deras vertebror sakna epiphyser.

3. Deras benhufvud (cranium) har en enkel occipital-con-

dylus.

4. Os prooticum förblir antingen skildt under hela lifvet,

eller sammansmälter det med epioticum och opisthoticum,

sedan dessa hafva blifvit förenade med supraoccipital-

och exoccipital-benen.

5. Inms och maUeus hafva ingen tjenst för hörselfunktio-

nen, såsom ossicula auditus.

6. Underkäken är fästad vid craniet genom, ett quadrat-ben

(hvilket motsvarar incus hos däggdjuren)

1) Proceedings of the Zoological Society 1867, pag. 415.

2) Denna åsigt , först framställd af Eeichert
, bestrides af PeTEES , som

iakttagit det förhållande, som os tympanicum och hörselhenen förete hos

ungar af pungdjur och kloakdjur, samt slutligen äfven hos foetus af kro-

3
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7. Hvarje ramus af underkäken (hvarje halfdel) består af

en del särskilda ossificationer, hvilkas antal på sin höjd

stiger till sex. (Af dessa representerar os articulare

malleus hos däggdjuren).

8. Den tydliga "ankelleden" är icke belägen mellan tibia

och astragalus, såsom hos däggdjuren, utan mellan den

närmaste och den mest aflägsna delen af tarsus.

9. Hjernan saknar corpus callosum.

10. Hjertat är vanligen försedt med tvenne aortabågar; om
endast en är qvar, så är det den högra.

11. De röda blodkulorna äro ovala och försedda med nucleus

(kärna).

12. Bröst och bukkaviteterna äro aldrig skilda genom någon

fullständig diaphragma.

13. Allantois, hvilken är mycket kärlrik, är särdeles stor,

och omsluter embryo; men inga villi, för någon placen-

tal förbindelse med modern, utvecklas på densamma.

14. De hafva inga mjölkkörtlar.

I öfverensstämmelse dels med hvad här ofvan blifvit ytt-

radt, och dels med de åsigter, som af H. Milne Edwards, Th.

HuxLEY m. fl. blifvit framställda, indela vi ryggradsdjuren på

följande sätt i fem särskilda klasser, grupperade efter deras na-

turliga frändskap med hvarandra.

kodildjur (Monatsbericht der Kön. Preuss. Akademie der Wissensch. zu

Berlin 1867 pagg. 725 & 779, & 1868, pag. 592), och derigenom kommit

till det resultat, att os quadratum är homologt med os tympanicum hos

däggdjuren. Detta har också förut varit antaget af de flesta, t. ex. Oken,

G. CuviER, Blainville, Owen m. fl.
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1. MAMMALIA.

Embryo med amnion och allantois , men den sednare antin-

gen försvinner tidigt under fosterlifvet , eller ock öfvergår den

1) Man brukar också gifva denna klass namnet Amphibia, men då detta

namn af äldre författare, t. ex. Linné, blifvit gifvet med en vidsträcktare

bemärkelse , såsom omfattande både reptilier och batrachier, hafva vi ansett

det här begagnade lämpligare, såsom icke förenadt med någon tvätydighet.

3*
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i bildningen af placenta, och tjenar i sednare fallet såsom ett

medel för sambandet mellan fostret och modren. Mjölkkörtlar

förefinnas, ur hvilka den mjölk afsöndras, hvarmed de "lefvande

födda" ungarne en längre eller kortare tid efter födseln af mö-
drarne näras. Hjertat med fyra fullständigt skilda rum (2:ne

kamrar och 2me förmak), och blodcirkulationen fullständig, samt

blodet varmt. Bulbus arteriosus saknas, och blott en aorta-båge

förefinnes, nemligen den venstra. Blott lungrespiration, och "vis-

ceralbågarne" bära aldrig några gälartade bihang. Lungorna äro

slutna, så att den inandade luften icke från dem kan passera ut

i andra delar af kroppen. Diaphragma är fullständigt. Nack-

benet med tvenne condyli, och med basilardelen väl förbenad.

Hvarje underkäksgren utgör ett enkelt ben, och articalerar med
os squamosum (i allmänhet med ett utskott från detta), och icke

med något qvadratben. Kroppen vanligen betäckt af hår, sällan

af benartade eller hornartade skifvor, men icke så sällan naken.

2. AVES.

Embryo med amnion och allantois, hvilken sednare är af

längre varaktighet och förmedlar den embryonala respirationen

,

samt öfvergår aldrig i någon placentalbildning. Mjölkkörtlar

saknas. Hjertat fyrrummigt, blodcirculationen fullständig, och

blodet varmt. Bulbus arteriosus saknas, och aorta bildar blott

en båge, nemligen åt höger. Blott lungrespiration, och "visce-

ralbågarne" bära aldrig några gälartade bihang. Lungorna äro

öppna, så att luften från dem passerar ut till andra delar af

kroppen, till så kallade luftsäckar, skelettet m. m., samt äro

fästade vid ryggraden och refbenen. Diaphragma är ofullstän-

digt. Nackbenet med en condylus. Hvarje underkäksgren är

sammansatt af flera ben, och articulerar med ett os quadratum,

som torde vara homologt med os tympanicum hos däggdjuren.

Nyckelbenen, som vanligen förefinnas, äro i allmänhet samman-

vuxna till ett ben, det så kallade gaffelbenet (furcula) ^). I all-

1) Nyligen har Arcliiatern E. J. BoNSDOErr (Eritik der allgemein an-

genommenen Deutung der Furcula bei den Vögeln; Acten der wissensch.

Gesellschaft zu Helsingfors , 1869
,
pag. 299) , med stöd af den af G. Cuviee

i början hyllade åsigten, sökt att återupplifva den gamla theorien, enligt

hvilken furcula skulle vara ett för foglarne egendomligt ben, och deras

ossa coracoidea skulle vara de egentliga nyckelbenen. Den värde Författa-

ren har härvid ej observerat, att G. CuviER uti sina sednare arbeten
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mänhet bära främre extremiteternas fingrar inga klor, och om

klor någongång förefinnas, så är det blott på 2:ne af fingrarne

(hos nu lefvande former). Å de bakre extremiteterna är den

inre afdelningen af tarsus (astragalus och calcaneus) sammanvuxen

med tibia, och den yttre afdelningen af densamma är sammanvuxen

med 2:dra, 3:dje och 4:de mellanfotsbenen till bildandet af det

så kallade tarso-mefcatarsalbenet. Kroppen betäckt af fjädrar.

3. KEPTILIA.

Embryo med amnion och allantois, hvilken sednare förmed-

lar den embryonala respirationen, och öfvergår aldrig i någon

placentalbildning. Mjölkkörtlar saknas. Hjertat fyrrummigt, men

skiljeväggen mellan båda hjertkamrarne merendels ofullständig.

Ingen egentlig bulbus arteriosus, ehuru de arteriella stammarne

vid hjertats bas äro så nära förenade med hvarandra, att denna

förening har utseendet af en bu.bus. 2:ne aorta-bågar, utgå-

ende nära intill hvarandra^), och anastomoserande med hvaran-

— Eecherches sur les ossements fossiles , och Eegne animal — uttryckligen

förklarat, att han sedermera erfarit, att denna åsigt var oriktig, och att

han derföre öfvergifvit den, samt antagit homologien mellan däggdjurens

clavicula och foglarnes furcula. Afven har Författaren helt och hållet för-

bigått jemförelsen af skulderapparatens byggnad hos foglarne med den hos

reptilierna, och således icke visat, att det ben hos reptilierna, som med
rätta är allmänt antaget såsom os coracoideum, icke är homologt med det

ben hos foglarne, som han kallat clavicula, och alla andra numera kalla

os coraeoideum. Det hade för honom varit nödvändigt, att först visa, att

reptiliernas os coraeoideum , är homologt med däggdjurens clavicula. Den
af BONSDORFF framställda theorien synes emellertid vara vederlagd innan

den utkom af Carl Gegenbaur (Untersuchungen zur vergleichenden Ana-

tomie der Wirbelthiere
,
Schultergiirtel der Wirbelthiere

; 1865) och W. KlT-

CHEN Parker (A Monograph on the structure and development of the Shoul-

der-Girdle and Sternum in the Vertebrata. Eay Society. 1868).

1) Man har i allmänhet förr antagit, att båda aortorna {a. dextra é
sinistra) utgå från den högra hjertkammaren (E. Brucke, Denkschr. d. Kaj-

serl. Acad. d. Wissensch. Math. naturwiss. Classe. 3:er Bd 1852), men sed-

nare iakttagelser af H. Jacquart (Annales des Sciences naturelies
,
Zoologie

,

4:me serie, Tome lY N:o 6, och Torne XVI, pag. 303) synas tala för den

åsigten, att hos en stor del endast art. pulmonalis utgår från högra hjert-

kammaren , och att de båda aortorna utgå från en serskild afdelning af den

venstra hjertkammaren, som oriktigt blifvit räknad till den högra. Hos
krokodilerna, der båda hjertkamrarne äro fullständigt skilda, utgår den

högra aortan från den venstra kammaren, och den venstra d:o från den

högra d:o (T. L. W. Bischoff: Archiv fiir Anatomie, Physiologie etc. 1836,

pag. 1).
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dra i hjertats grannskap. Blodcirculationen ofullständig, och

blodet kallt. Blott lungrespiration , och "visceralbågarne" bära

aldrig några gälartade bihang. Lungorna äro slutna, ehuru de

merendels ha utvidgningar i bukkaviteten. Diaphragma rudi-

mentärt, med undantag af krokodildjurens. Nackbenet har blott

en condylus. Hvarje underkäksgren är sammansatt af flera ben,

och articulerar med ett os quadratum, som har samma homo-
logi, som hos foglarne. Extremiteterna, då de finnas, fotlika.

Kroppen betäckt af hornartade fjäll eller plåtar, hvilka sednare

stundom äro benartade, aldrig af hår eller fjädrar.

4. BATRACHIA.

Embryo utan amnion och allantois. Hjertat trerummigt

(2me förmak och 1 kammare), ehuru skiljeväggen mellan båda

förmaken stundom förblir ofullständig. Bulbus arteriosus före-

finnes, och från den utgå 2 eller flera aorta-bågar, som till en

del anastomosera med hvarandra i hjertats grannskap. Blod-

circulationen ofullständig och blodet kallt. Alla respirera så-

som ungar till en början endast med gälar, fästade vid "visce-

ralbågarne." Större delen hafva såsom fullt utbildade endast

lungrespiration, och endast ett mindre antal former hafva fort-

farande både lung- och gälrespiration. Lungorna äro slutna, af

jemförelsevis enkel byggnad, säcklika, med mer eller mindre

cellulära och vasculära väggar, som omsluta ett större eller

mindre tomrum. Diaphragma saknas. Nackbenet har tvenne

condyli, men dess basilardel är icke förbenad. Hvarje under-

käksgren är sammansatt af flera ben, och articulerar med ett

af flera till dels broskartade ben bildadt "suspensorium," vid

hvilket tungbensapparaten är upphängd eller fästad. Extremi-

teterna, som merendels förefinnas, äro fotlika, och deras ben-

byggnad är hufvudsakligen öfverensstämmande med den inom

de föregående klasserna. Kroppen merendels naken, och huden

ofta med en del körtelartade bildningar, som erim^a om de så

kallade slemafsöndrande organerna hos fiskarne.

5. PISCES.

Embryo utan amnion och allantois. Hjertat (endast saknadt

hos Leptocardii) är tvårummigt (ett förmak och en kammare),

samt försedt med bulbus arteriosus, från hvilken en arter utgår,

som å hvardera sidan utsänder flera bågar till respirationsorga-
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nerna, som alltid äro gälar'), och de från gälarne utgående

blodkärlen förena sig uti en aorta. Blodcirculationen är full-

ständig och blodet kallt. Diaphragma saknas. Nackbenet (hos

benfiskarne) har i allmänhet ingen egentlig condylus, ehuru man

hos en del fiskar, t. ex. aborrfi^karne , finner tydliga spår till

2:ne condyli å de båda sidonackbenen 2) , och den förbenade ba-

silardelen har vanligen en konkav j^ta för articulationen eller rättare

synchondrosen med den första vertebran , och liknande ytorna vid

ändarne af vertebrornas corpora i allmänhet. Hvarje underkäks-

gren (hos benfiskarne) är sammansatt af 3:ne ben, och articule-

rar med ett af flera ben bildadt "suspensorium ," ^) vid hvilket

tungbensapparaten , eller "visceralbågarne," bärande gälarne, är

upphängd. Extremiteterna utgöra fenor, i allmänhet försedda med

ben- eller broskartade fenstrålar, och med benbyggnaden väsendt-

ligen olik den af de högre ryggradsdjuren. Kroppen vanligenbetäckt

af fjäll eller plåtar, som icke äro öfverhudsbildningar, utan bil-

das i sjelfva huden (cutis), i hvilken man äfven träffar så kal-

lade slemafsöndrande organer, som sannolikt äro säte för en

egendomlig sensibilitet.

1) Endast hos Lepidosiren och Protopterus förefinnas lungsäckar jemte

gälar.

2) Man undersöke förhållandet hos den vanliga aborren , Perca fluviatilis.

3) Det ben i detta suspensorium , med hvilket underkäksgrenen articu-

lerar, synes vara homologt med foglarnes och reptiliernas quadratben; och

suspensoriets öfversta ben, som articulerar med craniet, synes vara homo-

logt med foglarnes och reptiliernas columella eller hörselben, och däggdju-

rens stapes (HuxLEY, Gegenbaur).



ÖFVEESIGT

ÅF

SVERIGES OCH NORGES DÄGGDJUR.

ALLMÄNNA KARAKTEEEE.

De väsendtligaste af de för däggdjursklassen utmärkande

karaktererna hafva redan ofvan blifvit anförde, och vi anse oss

icke behöfva upprepa dessa

Skelettet. Bland de organsystemer, som företrädesvis äro

vigtiga för klassifikationen af däggdjuren i allmänhet, såväl med
hänsyn till de högre grupperna, som i afseende på de lägre, ja

t. 0. m. slägten och arter, intager skelettet en af de första plat-

serna, dels derföre att de karakterer, som det erbjuder, äro i

allmänhet säkra, konstanta och lätt tillgängliga, och dels der-

före att det är det enda, hvarpå vi kunna grunda våra åsigter

om förhållandet mellan de fossila och de nu lefvande formerna.

Enligt DE Blainville ^) synes benmassan i däggdjurens ben

i allmänhet vara mera tät, än den hos de andra ryggradsdjuren.

Då den kraft, med hvilken musklerna verka på benen, ofta hos

däggdjuren är serdeles betydlig , så följer deraf , att i allmänhet

muskelfästena, såsom apophyser (utskott), kammar och linier,

hos dem äro mera utpräglade, och att deras ben äro mera ojemna

och vinkliga. Articulationerna äro mera fasta Hos dem är

äfvenledes inflytelsen på skelettet af ålder och kön, samt af

1) Vi hänvisa för öfrigt till hvad härom anföres i "Zoologiens Grunder"

af T. Thorell, sednare afdelningens l:sta del, Ryggradsdjuren, pag. 53

och följande.

2) Ostéographie ,
Mammiféres, Torne l:er, pag. 20.

3) Uti detta afseende äro dock ormarnes ryggvertebror, enligt hvad of-

van blifvit anfördt, ingalunda underlägsna.
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yttre gynsamma eller ogynsamma förhållanden mera märkbar,

såväl med hänseende till den större eller mindre utvecklingen

af skelettet i allmänhet, som i afseende på skiljaktigheterna uti

vissa delars proportioner. Isynnerhet är det benhufvudet (cra-

niet) som företer serdeles märkbara modifikationer uti sin form,

beroende af de förändringar, som de uti käkarne inkilade tän-

derna äro underkastade. Med käkarnes förlängning t. ex. sam-

manhänger en motsvarande bildning af okbensbågen och tinning-

groparne, och af de kammar, som från dem utgå i alla rikt-

ningar. Den starka utvecklingen af gnagarnes framtänder t. ex.

har haft till följd en motsvarande utveckling af mellankäksbe-

nen. Under ett mera rörligt lif och i förening dermed en mera

verksam respiration , och under ihärdiga ansträngningar utveckla

sig mera sinus frontales och arms supraciliares. Om craniet

sålunda blifvit ytterligare förändradt uti alla sina delar, så har

det å sin sida åter utöfvat en märkbar reaktion på vertebrorna

,

på apophyserna och refbenen, ja äfven på extremiteternas ben,

hvilka blifvit gröfre och kortare. Det är nemligen anmärknings-

värdt, att skelettet och dess serskilda delar, då de tilltaga i

storlek, i allmänhet tillväxa mera på bredden än på längden^).

Med den stigande åldern undergår skelettet i allmänhet den

förändring, att benen blifva hårdare och fastare, att en del ut-

skott och kammar, (cristce) uppkomma, som under det yngre

stadiet antingen helt och hållet saknas, eller ock endast äro

svagt antydda; att en del suturer försvinna, t. ex. mellan båda

pannbenen; och att apophyser (utskott) och epiphyser (änddelar)

sammanväxa med sina tillhörande ben, så att äfven här de su-

turer, som förut utvisade gränsen dem emellan, försvinna. Det

är af största vigt, att taga dessa modifikationer af skelettbygg-

naden i behörigt afseende, emedan man eljest lätt kan komma
att uppställa slägten och arter, som sakna verklig grund i na-

turen. De äro äfven af vigt för bedömandet af ett ifrågava-

rande däggdjurs ålder, då man saknar andra säkra grunder derför.

Innan vi redogöra för egendomligheterna uti däggdjurens

skelettbyggnad i allmänhet, vilja vi i korthet framställa denna

sådan den visar sig hos ett af de vanligaste däggdjuren, nemligen

1) De Blainville, 1. c.
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hunden eller vargen, som båda deruti i det allra närmaste äro

hvarandra like. Härvid hafva vi naturligtvis först att sysselsätta

oss med craniet.

Benhufvudets eller craniets (med undantag af under-

käken) allmänna form är den af en nästan trekantig kägla, hvars

bas utgöres af nackbenet, och spetsen af mellankäksbenen. Hjess-

kammen (crista sagittalis)
,
pannbenen och näsbenen utgöra den

ena sidokanten, och de utstående okbågarne och öfverkäksbenens

sidokanter de båda andra. Den jemförelsevis starkt utdragna

ansigtsregionen gifver åt craniet en temligen långsträckt form.

Likasom ofvan vid framställningen af cranialvertebrorna början

gjordes med nackvertebran
,

vilja vi äfven nu först beskrifva

nackbenet.

Nackbenet {os occipitis)^ som intager den bakersta delen

af craniet, är bildadt af fyra särskilda ben, som sammanvuxit

till ett enda, innan djuret ännu har erhållit sin fulla storlek.

Dessa ben, som betraktas såsom serskilda afdelningar af nack-

benet, äro: underst basilardelen {pars basilaris)^ som framtill

gränsar intill kroppen (corpus) af det bakre kilbenet (os sphe-

noideum posteritis)^ från hvilket den hos yngre exemplar är

skild genom en tydlig sutur, som är i jemnbredd med främre

delen af de uppsvälda tympanalbenen (ossa tympanica, eller

buIlcB ossece). På sidorna begränsas basilardelen framtill af

sistnämnda ben, och baktill af nackbenets sidodelar eller led-

knappsdelar {partes låterales sive condyloidecd). Inuti craniet,

gränsar den äfven till andra delar af pars petrosa af tinning-

benet, och bakerst begränsar den ryggmärgshålet undertill. —
Nackbenets båda sidodelar (partes laterales^), som begränsa

på sidorna och till dels upptill det stora ryggmärgshålet (fora-

men magnurn)^ äro utmärMe derigenom, att hvardera har en

stor ledknapp (condylus) för articulationen med atlas. Dessa

ledknappar hafva sin största dimension riktad snedt uppifrån

nedåt och inåt. Å undre sidan ett stycke framom hvardera led-

knappen är ett litet rundadt hål (foramen condyloideum ante-

rius) för nervus hypoglossus. På hvardera sidan af ryggmärgs-

hålet och innanför hvardera ledknappen synes ett något större,

ovalt hål (foramen condyloideum posterius). Ytterst å sidan

och intill bulla ossea utsänder hvardera sidodelen nedåt och bak-

1) De kallas äfven ossa exoccipitalia.
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åt en process , som fått namnet processus paramastoideus , der-

för att den vid basen gränsar intill den lilla pars mastoidea af

tinningbenet, hvilket ofvan äfven gränsar intill sidodelen. —
Nackbenets öfre del {pars occipitalis, sive os occipitale superius^

sive squama occipitalis) är dess mest utbredda del, och begrän-

sar till dels ryggmärgshålet upptill. A yngre exemplar synes

det, att den sträcker sig med en kam (crista) upp på craniets

öfre sida
,
inskjutande longitudinelt mellan bakre delarne af hjess-

benen, samt att den å sidorne nedtill gränsar intill flällbenet

(os squamosuni). Den har äfven upptill en från hvardera sidan

af den longitudinella kammen utgående transversell kam, som

blifvit kallad nackekam eller crista occipitalis , men rättare borde

kallas crista lambdoidea, då den till stor del följer sutura lamb-

doidea, mellan nackbenet och hjessbenen. Hos äldre exem-

plar, isynnerhet hanar, är nackbenets öfre såväl longitudinella

som transversella kam serdeles hög, och de bilda i förening en

bakåt utskjutande trekantig spets, och denna har å sin undre

och bakre sida en ränna.

De båda tinningbenen (ossa temporum) , som intaga ne-

dre delen af craniets sidor framom nackbenet, beskrifvas i all-

mänhet af äldre författare såsom bestående af 3:ne delar: pars

squamosa, pars mastoidea och pars petrosa, jemte de ben, som

tillhöra hörselorganet. Enligt sednare iakttagelser har det dock

visat sig, att deras byggnad är ändå mera invecklad, och att

de bestå af temligen många ursprungligen skilda ben. — Körande

pars squamosa eller os squamosum, fjällbenet, synas dock åsig-

terna icke hafva varit underkastade någon vexling. Detta ben

utgör den jemförelsevis mest utbredda delen af tinningbenet,

och gränsar: upptill till hjessbenet, med hvilket det är sam-

manbundet genom sutura squamosa, framtill till stora kilbens-

vingen (ala magna ossis sphenoidei)^ och till okbenet (os zy-

gomaticum) ^ baktill dels till nackbenets öfre del (^pars occipita-

lis) och dels till spendelen (^pars mastoidea af tinningbenet,

och nedtill dels till bakre kilbenskroppen (corpus ossis sphenoi-

dei posterioris) och dels till tinningbenets klippdel (pars petrosa).

Hos yngre exemplar synas suturerna, som skilja det från nämnde

angränsande ben, i allmänhet ganska tydliga. Hos äldre för-

svinna de, med undantag af den, som sammanbinder det med
hjessbenet och klippdelen. Det starka utskott, hvarmed detta
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ben articulerar med okbenet, har deraf fått sin benämning ok-

bensutskottet (processus zygomaticus') ^ och har på sin undre

sida vid basen en transversell ledgrop (fossa glenoidalis s. ar-

ticularis')^ uti hvilken underkäkens ledknapp articulerar. Bak-

till är denna ledgrop å sin inre del begränsad af en stark nedåt

och något framåt böjd process {processus postglenoideus). Vid

bakre sidan af denna process är ett hål (foramen glenoidewn)

för sinus transversus af vena cephalica posterior. — Spendelen

(pars mastoidea) är inklämd mellan nackbenets sidodel och fläll-

benet, samt gränsar nedtill till klippdelen, och har derstädes en

helt liten processus mastoideus. Mellan denna och den stora

bulla ossea är ett hål (foramen stylo-mastoideum) för nervus

facialis. Enligt Huxley
,
ingår i bildningen af spendelen 3:ne

särskilda ben , tillhörande de af honom så kallade periotiska be-

nen
,
nemligen os prooticum , os epioticum och os opisthoticum. —

Den yttre synliga delen af klippdelen (pars petrosa) utgöres

helt och hållet af det stora och uppsvälda trumbenet (os tym-

panicum eller bulla ossea) som undertill betäcker trumhålan,

och omsluter den yttre öronöppningen (meatus auditorius exter-

nus). Det gränsar: baktill till proc. paramastoideus , utåt till

pars mastoidea och pars squamosa, framåt med en liten del

till corpus ossis sphenoidei posterioris , och inåt till pars hasi-

laris ossis occipitis. Baktill å inre sidan är ett stort halfmån-

formigt hål (foramen lacerum posticum) för vena jugularis in-

terna, nervi vagus
,
glossopharyngeus och accessorius Willisii.

Inuti detta hål är å inre sidan den ingående mynningen af ca-

nalis caroticus, för arteria carotis interna. Den främre, något

litet utdragna delen , som gränsar intill os sphenoideum pöste-

rius, bildar hos vargen en utstående kant, som undertill betäc-

ker tvenne genom en tunn mellanvägg åtskilda hål (foramina),

af hvilka det yttre är det hål, genom hvilket tuba Eustachii

ingår i trumhålan, och det inre är den yttre mynningen af ca-

nalis caroticus, för arteria carotis interna.

De båda hjesslbeneil (ossa parietalia) utgöra den större

delen af hjernkapselns öfre sida, framom nackbenet, samt äro

ofvantill med hvarandra sammanbundna genom en verklig sutur

(sutura sagittalis). Baktill gränsa de till öfre delen af nack-

benet (pars occipitalis) , med hvilken de äro sammanbundna ge-

1) Lectures on the elements of comparative anatomy, pag. 135.

J
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nom sutura lamMoidea; undertill gränsa de till tinningbenets

fjälldel (pars squamosa) och den stora kilbensvingen (ala magna

ossis sphenoidei); och framtill till de båda pannbenen (ossa fron-

tis) , med hvilka de äro sammanbundna genom sutura coronalis

Kilbenet {os sphenoideum) , som bildar hjernkapselns basis

framom nackbenets basilardel, och utgör den främre delen af

denna kapsels undre vägg, bestar af tvenne ursprungligen skilda

hufvuddelar, som sedermera sammansmälta, ehuru synchondrosen

dem emellan länge bibehåller sig, nemligen det bakre kilbenet

eller kilbenets basilardel (os sphenoideum posterius eller os hasi-

spJienoideuni) och det främre kilbenet (os sphenoideum anterius

eller os prcesphenoideuni). — A det bakre kilbenet har man att

iakttaga sjelfva kroppen (corpus)^ de stora vingarne (alce mag-

nce) och de vingformiga utskotten eller vingformiga benen (pro-

cessus pterygoidei eller ossa pterygoidea) , hvilka sednare dock

äfven hafva samband med det främre kilbenet. Kroppen grän-

sar baktill till nackbenets basilardel, med hvilken den vid sti-

gande ålder så sammansmälter, att suturen dem emellan försvin-

ner. Den gränsar der äfven till tinningbenens klippdelar. Utåt

sidorne gränsar den till tinningbenens fjälldelar samt de stora

vingarne, och framtill till det främre kilbenet. Den är å undre

sidan något litet konkav, med en svag antydning till en långs-

gående köl å midten, och framåt är den afsmalnande. — De
stora vingarne (alce magnce) äro vid basen sammanvuxna med
kilbenskroppen, och förete derstädes flera stora foramina. De upp-

stiga till jemnhöjd med sutura squamosa, och gränsa baktill

till tinningbenens flälldelar, upptill till hjessbenen och pannbe-

nen, och framtill till pannbenen, de små vingarne (alce parvce)
å det främre kilbenet, samt till en bakåt förlängd del af gom-

benen (ossa palatina). Af de nämnda foramina är det, som har

sitt läge längst tillbaka, nära intill hålet för tuha Eustachii^

och intill suturen mellan stora vingens bas ookpars squamosa,

foramen ovale, för den 3:dje grenen af det 5:te nervparet. Det.

foramen, som har sitt läge strax framom detta, är den bakre

öppningen för den kanal, genom hvilken arteria carotis externa

går^). Framom detta, och å j^ttre sidan af basen processus

pterygoideus är ett något större och ovalt foramen, som är den

1) Denna kanal har af Tuenee bhfvit kallad "alisphenoidcanal," eller

canalis alisphenoideus (H. Flower, Proceedings of the Zoological Society

of London, 1869, pag. 9).
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främre mynningen af canalis alisphenoideus. Framom oeh

ofvanom detta och nära intill hålet för synnerven (foramen

opticum) är ett ändå större och äfvenledes ovalt foramen, hvil-

ket motsvarar fissiira orhitalis superior hos menniskan Su-

turerna mellan stora vingarne och fjälldelarne af tinningbenet för-

svinna med stigande ålder, men de andra bibehållas mer eller

mindre tydliga. — De vingformiga utskotten, som på yttre si-

dorne baktill begränsa rännan för de bakre näsöppningarne, äro

till dels bildade af särskilda, genom suturer afskilda ben (ossa

pterygoided). Deras yttre lamell (lamina externa) utgöres af

ett hoptryckt, verticalt nedskjutande utskott från basen af de

stora vingarne, hvilket är förenadt med den inre lamellen, utan

någon fossa pterygoidea dem emellan, och icke sträcker sig så

långt ned, som den sednare. Den inre lamellen (lamina interna)^

som bildar den inre sidan och undre delen af de vingformiga

utskotten, samt baktill har en bakåt böjd spets (hamulus pte-

rygoideus)^ är ett särskildt ben (os pterygoideum) ^ som äfven

hos äldre individer genom tydliga suturer är skildt från de an-

gränsande. Med sin bas gränsar det till kroppen af både bakre

och främre kilbenet, med sin främre kant till gombenen, och

med den yttre sidan naturligtvis till den yttre lamellen. — A
det främre kilbenet hafva vi att märka kroppen (corpus) och de

små vingarne (alm parvce). Kroppen är smalare än den å det

bakre kilbenet, och den synchondros, som hos yngre individer

skiljer den från denne sednare, försvinner med stigande ålder,

så att båda kropparne då sammansmälta till en enda. Framtill

synes den blott såsom en smal ribba mellan nasaldelarne af gom-

benen. På sidorna gränsar den dels till ossa pterygoidea, dels

till de små vingarne, och framtill till plogbenet och silbenet.

— De små vingarne, som vid basen äro genomborrade af syn-

nervshålet (foramen opticum)^ sträcka sig temligen långt upp

mot ögonhålorna, och gränsa här framtill till den starkt utbredda

delen af den yttre eller orbitala skifvan af gombenens perpen-

diculära del , och upptill och till pannbenen och de stora vingarne.

De båda pannbenen (ossa frontis)^ sammanväxa sällan

med hvarandra så, att suturen dem emellan (sutura frontalis)
försvinner. Såsom vanligt bilda de craniets högsta parti, och

den sänkning, med hvilken pannan nedgår till ansigtsregionens

1) Enligt M. J. Weber och de Blainville.

I
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ben, företer många skiljaktigheter hos olika arter och racer inom

det gamla Linneanska slägtet Canis. I allmänhet kan man säga,

att denna sänkning är starkast hos de racer af tama hunden,

som mest afvika från de vilda arterna. Deras sidodelar äro

mera konvexa, och deraf följer att der är en fördjupning eller

grop långsåt suturen dem emellan. Denna grop fortsättes

långsåt suturen mellan näsbenen. Baktill gränsa de till hjess-

benen, med hvilka de äro förenade genom sutura coronalis^

och till de stora kilbensvingarne. Sutura coronalis utgår från öfre

kanten af de stora kilbensvingarne något framom dennas midt.

Framtill gränsa pannbenen till öfverkäksbenen (pssa maxillaria

superiord) ^ näsbenen (ossa nasi) och tårbenen (pssa lacrt/malia),

och undertill till de orbitala skifvorna af gombenens perpendiculära

del samt till de små kilbensvingarne , och de bilda här den huf-

vudsakliga delen af den inre väggen för ögonhålorna (prhitce).

Vid nedre delen af ögonhålorna och nära intill de små kilbens-

vingarne synas 2me små foramina (foramina orhitalia interiörd)^

af hvilka det ena merendels öppnar sig vid suturen mellan pann-

benen och nämnde vingar. Vid bakre delen af den öfre ögon-

hålsranden (margo supraorhitalis) bilda pannbenen en mer eller

mindre utstående process, som, tillfölje deraf att den här baktill

begränsar ögonhålan, erhållit henmmmgen processus postorbita-

lis, och som motsvarar processus zygomaticus å pannbenet hos

menniskan. Hos den afdelning af det Linneanska slägtet Canis
^

som omfattar hundar, vargar och schakaler, och som af sednare

fått den generiska benämningen Canis i inskränktare bemärkelse,

är denna process konvex och starkt nedåt böjd. Hos den afdel-

ning, som omfattar räfvarne, och som erhållit namnet Vulpes^

är den deremot riktad utåt, samt ofvan mer eller mindre tydli-

gen konkaverad, och den lemnar derföre en god karakter för

åtskiljandet af dessa generiska grupper. Från hvardera proces-

sus postorhitalis går bakåt och inåt en mer eller mindre skarp

kant (crista frontalis externa)^ som hos äldre individer, isyn-

nerhet hanar, och serdeles hos vargen, snart förenar sig med
den från motsatta sidan, och båda bilda i förening en mer eller

mindre hög kam, som går långsåt sutura sagittalis — hvaraf

den fått namnet crista sagittalis ^) — och bakåt förenar sig med

1) Dessa upphöjda kanter eller kammar motsvara egentligen line(B se-

micirculares hos menniskan.
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den långsgående höga kam, som bildas af den öfre delen 2ifpars
occipitalis. Till sitt läge motsvara proc. postorhitales de bakre

pannbenen hos de lägre ryggradsdjuren, men då de icke förete nå-

gon antydning till att vara sjelfständiga delar af pannbenet, och

då de dessutom ofta helt och hållet saknas, har man icke funnit

någon homologi mellan dem. Då processus postorhitales äro

långt skilda från okbenen (pssa zygomatica), och de stora kil-

bensvingarne icke äro utstående, så följer häraf, att ögonhålorna

icke äro skilda från de bakom dem varande tinninggroparne.

Silbenet (os ethmoideum) består af samma delar, som hos

menniskan: lamina cribrosa, lamina perpendicularis och Jahy-

rinthi eller sidodelarne, de inre väggarne af dessa sednare bä-

rande de öfre och mellersta näsmusslorna (conchcB superiores é
medm), som, ehuru stora, äro mindre utbildade än de nedre

(conch(B inferiores)', men då lahyrinthi äro afskilda från ögon-

hålorna, så synes icke detta ben å det yttre af craniet, och vi

vilja derföre icke längre sysselsätta oss med detsamma, utan

endast anmärka, att lamina cribrosa är jemförelsevis större än

hos menniskan, samt saknar crista galli.

Ansigtsregionen är betydligt utdragen, och de ben, som
bilda den , äro derföre i allmänhet af en långsträckt form. Af
plogbenet (yomer) synes å det icke söndertagna craniet endast

den bakre och den främre ändan. Vid den förra gränsar det

baktill till det främre kilbenet, dess rostrum sphenoidale , och

på sidorna till nasalskifvorna af gombenens perpendiculära delar,

och utskjuter något bakom de bakre näsöppningarne. Dess margo
posterior, eller rättare den bakre delen af dess margo inferior

bildar en skarp men låg köl, som här är långt skild från gom-
benens crista nasalis. Längre in uti näskaviteten stöter nämnde
köl intill crista nasalis, och bildar derefter en något utbredd

och ruggig yta, som ligger långsåt och intill suturen mellan

båda gombenen samt mellan öfverkäksbenens processus palatini.

Inuti nämnde kavitet gränsar plogbenet upptill dels till silbenets

lamina perpendicularis med sin öfre kant, och dels till dess

lahyrinthi med sina utbredda sidodelar (alce vomeris). Dess

främre ända, som synes genom den främre näsöppningen, bildar

en upptill öppen ränna, och gränsar med sin undre konvexa sida

till de båda processus palatini af mellankäksbenen. Upptill

gränsar denna ända till den främre broskartade delen af silbe-

nets lamina perpendicularis.

I
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De båda öfverkäksbenen (ossa maxillaria superiora)

äro de största af ansigtsregionens ben, ocb äro dessutom utmärkta

derigenom att hörntänderna och kindtänderna äro inkilade uti

dem uti sina alveoli. Baktill gränsa dessa ben öfverst till pann-

benen, nedanför dessa till tårbenen (ossa lacrymalia)^ och ne-

danför dessa återigen dels till orbitaldelarne af gombenens per-

pendiculära delar, och dels till okbenen. Upptill gränsa de till

pannbenens J?rocm^^5 nasales^ näsbenen och mellankäksbenen;

framtill till dessa sednare ben; och undertill till gombenen och

till hvarandra, der de äro förenade genom sutura palatina.

Inuti näskaviteten gränsa de till silbenet samt plogbenet. Deras

horisontella processus palatini bilda större delen af gomhvalfvet.

Yid suturen mellan dem och mellankäksbenen begränsa de bak-

till ett par stora aflånga hkl
,
foramina incisiva, och vid sutu-

ren mellan dem och gombenen omsluta de ett par mindre, sneda

hål
,
foramina palatina anteriora. De kanaler, canales palatini,

som uti dessa foramina hafva sina främre mynningar, hafva sina

bakre och något större d:o belägna i den nedre och främre delen

af ögonhålorna, omslutna af de orbitala skifvorna af gombenens

perpendiculära delar, och dessa mynningar äro hvardera genom

en tunn benlamell delade i 2me. Å yttre sidan af öfverkäksbe-

nen, och ofvanför 3:dje kindtanden (räknad framifrån) är ett ver-

ticalt, upptill tillspetsadt, och temligen stort hkl^ foramen in-

fraorhitale^ som är den främre mjmningen af canalis infraorhi-

talis. Den bakre mynningen af denna kanal, som är något större

än den främre
,
synes i orbital-vinkeln nedanför tårbenet. Denna

kanal genomborrar i longitudinell riktning den del af hvardera

öfverkäksbenet, vid hvilken okbenet (os ^ygomaticimi) har sitt

fäste, och som deraf fått sin benämning processus zygomaticus,

Mellankäksbenen (ossa intermaxillaria), som utgöra

den främsta delen af ansigtsregionen , äro , utom genom sitt läge

,

utmärkta derigenom att de bära framtänderna. Uppåt och bakåt

gränsade till näsbenen och öfverkäksbenen, samt inuti näskavite-

ten till den främre ändan af plogbenet. Bakåt och uppåt ut-

sända de en lång process (processus nasalis), som inskjuter

mellan öfverkäksbenen och näsbenen, men som hos hunden och

vargen icke räcker till midten af dessa sednare ben. Undertill

utsända de hvartdera bakåt en äfvenledes lång och hoptryckt

process, som bildar den inre väggen för hvartdera foramen in-

cisivum, och som baktill stöter intill öfverkäksbenens processus

4
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palatims samt till plogbenet, och som vi derföre kunna kalla

processus vomerinus. De nämnda aflånga foramina incisiva om-
slutas äfven för öfrigt af mellankäksbenen

,
samt, såsom ofvan

redan är nämdt, baktill af öfverkäksbenen. Suturen mellan

mellankäksbenen och öfverkäksbenens processus palatinus har

sitt läge midtför insidan af hörntänderna, och denna sutur för-

svinner mer eller mindre fullständigt hos äldre individer. Så-

lunda försvinner äfvenledes suturen mellan dessa ben strax framom

yttre sidan af nämnde tänder, och stundom , åtminstone till stor

del, den mellan båda mellankäksbenen.

Gombenen (ossa palatina)^ som bilda den bakre delen af

gomhvalfvet , den nedre delen af ögonhålornas inre vägg , och till

större delen omsluta de bakre näshålen, hafva en jemförelsevis

större utsträckning än hos menniskan. De gränsa baktill till

det främre kilbenet, till de vingformiga utskotten, och till de

stora och små kilbensvingarne, allt detta med sina perpendicu-

lära delar: dels den, som bildar den yttre väggen för näshå-

lorna, och dels den, som uppstiger uti ögonhålorna. Upptill

gränsa de med samma delar dels uti näskaviteten till plogbenets

sidodelar (aice vomeris), och till silbenets lahyrintlii, och dels uti

ögonhålorna till pannbenen och tårbenen. Med sin horisontella

del gränsa de framtill och på sidorna till öfverkäksbenen, och

inåt gränsa de här till hvarandra, och bilda sutura palatina,

samt långs öfre sidan af denna , inuti näskaviteten en liten kam,

crista nasalis, som längre in uti nämnda kavitet stöter intill

plogbenet. Å den horisontella delen märkes å hvardera sidan

temligen nära intill suturen och ungefär midtför främre kanten

af den främsta knöltanden ett litet rundadt hål, foramen pala-

tinum posterius, som leder in uti canalis palatinus, och har

sin bakre mynning uti den undre afdelningen af det hål, som

förefinnes i nedre och främre delen af ögonhålan uti den orbi-

tala delen af gombenens perpendiculära delar.

Tårbenen (ossa lacrymalia) , som hafva sitt läge vid främre

och öfre delen af ögonhålorna (prhitce)^ äro små ben, som äro

inklämda mellan pannbenen, öfverkäksbenen, okbenen och gom-

benens orbitala delar. Med sin uppstigande del bidraga de till

bildandet af den inre ögonhålskanten (margo orhitalis internus),

och de utestänga således helt och hållet öfverkäksbenen från

ögonhålorna. På denna del såväl som på den angränsande delen

af pannbenen märkes en grund grop (sulcus lacrymalis) för tår-
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säcken, och denna grop slutar nedtill i ett hål (fossa lacryma-

lis)^ som liknar ett foramen, och som utgör den öfre mynnin-

gen af tårkanalen (canalis lacrymalis) som leder ner uti näs-

kaviteten, och derföre stundom blifvit kdHldiå canalis naso-lacry-

malis.

Okbenen (ossa ^ygomaUca) ^ som utgöra den främre de-

len af kindbågarne, och med sin främre ända äro fastade vid

öfverkäksbenen och tårbenen, och med den bakre vid okbensut-

skotten å tinningbenens flälldelar, äro starka, men tunna och

hoptryckta. Deras främre ända, eller processus maxillaris har

tvenne grenar, den större uppstigande till tårbenet, den mindre

och undre fästad vid öfverkäksbenets nedre och bakre del, ett

stycke ofvan alveolen för främre knöltanden. Deras bakre, till-

spetsade och nedåtböjda ända är fästad vid undre sidan af tin-

ningbenens okbensutskott. De bilda de yttre väggarne för ögon-

hålorna, äfvensom de undre och till dels främre kanterna af de-

samma. De undre kanterna af ögonhålorna begränsas baktill af

en uppstigande vinkel, bildad dels af okbenen och dels af tin-

ningbenens okbensprocesser, hvilken vinkel är en antydning af

processus frontalis å okbenen hos menniskan. Okbenen och tin-

ningbenens okbensutskott begränsa å yttre sidan tinninggroparne.

Näsbenen (ossa nasi) äro 2me långa och smala ben, som
bilda näshålornas öfre hvalf, och som, betraktade från sidan,

äro ungefär vid midten starkt konkava , samt hafva en djup grop

långs suturen dem emellan, och å undre sidan långs densamma
en skarp kant, crista nasalis, och den främre kanten konkav.

Baktill gränsa de till pannbenen, och slutas der med en

spets, som sträcker sig något litet längre tillbaka än de bakre

kanterna derstädes af öfverkäksbenen. På sidorna gränsa de

äfven till pannbenen, nemligen deras processus nasales, på
midten till öfverkäksbenen, och med något litet mindre än sin

främre halfdel till mellankäksbenen. Inuti näshålorna gränsa de

med sin undre och yttre kant till de öfre näsmusslorna (concJicB

superiores) och med sin inre och undre kant (crista nasalis)

till lamina perpendicularis af silbenet.

Underkäken (maxilla in/erior), som liksom den öfre, har

en långsträckt form, består såsom oftast hos däggdjuren, med
undantag af Primates och några andra , af tvenne skilda sidohälf-

ter, som framtill genom en permanent sutur äro förenade med
hvarandra. Hvarje sidohälft företer tvenne särskilda delar: en

4*
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kropp , eller horisontell del (corpus eller pars horisontalis) , och

en uppstigande del (ramus adscendens). Den förra, som är

den största, bär tänderna uti sina alveoli^ och den sednare bär

processerna eller utskotten. Den förra har undre kanten båg-

böjd, och denna böjning är hos den yngre vargen något irregu-

liär, eller framtill med en grund ingående bugt. Å kroppens

yttre sida märkas framtill trenne hål, af hvilka det främsta,

som är det minsta, har sitt läge vid benets främre ända under

framtänderna , och de tvenne andra under 2:dra och 3:dje kind-

tänderna. Alla tre synas motsvara foramina mentalia hos men-

niskan, och leda ut ur canalis alveolaris inferior. Den bakre

uppstigande delen, som har sin början vid den bakersta kindtandens

alveol, har trenne processer eller utskott: kronutskottet (j?roce55^f

5

coronoideus)
^
ledknappsutskottet {processus condyloideus) ^ och

vinkelutskottet {processus angularis). Af dessa är kronutskottet

,

som upptager platsen mellan den bakersta kindtanden och ledknapps-

utskottet , det största , och är hoptryckt och särdeles högt uppsti-

gande, så att dess spets, då underkäken är sluten intill den öfre,

räcker något litet öfver kindbågen eller okbågen. Dess öfversta

ända är afrundad, stundom tvärt afrundad, och dess yttre sida

har en stor och djup grop. Ledknappsutskottet är serdeles kort,

och bär den transversella och konvexa ledknappen {condylus).

Under detta har vinkelutskottefc sitt läge, samt är kantigt, och

undertill konvext, och har en kort, uppåt böjd spets. På inre

sidan af den uppstigande delen är ett stort, ovalt hål {foramen

maxillare posterius), hvilket är ingången till den undre alveo-

lar-kanalen {canalis alveolaris inferior).

Tungbenet {os hyoideum) företer en starkare utveckling

af de hos menniskan så kallade mindre eller främre processerna

eller hornen {cornua minora) ^ än hos henne, och det är sam-

mansatt af 9 skilda ben. Centralbenet eller tungbenskroppen

{corpus ossis hyoidei) utgöres af ett transverselt
,
något hori-

sontelt plattadt och nästan jemnbredt ben, hvars främre midtel-

kant är något konvex, och den bakre konkav, och hvars sido-

ändar äro tjockare samt riktade snedt framåt och utåt, nästan

tvärt afhuggna, och med ledytor för de båda tungbenshornen.

Med sin öfre sida är den fästad vid främre delen af sköldbro-

sket {cartilago thyreoidea). De längre af tungbenshornen, som

vanligen kallas de främre {cornua anteriora)^ hafva sitt fäste

vid tungbenskroppen under fästet för de bakre tungbenshornen,
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bestå af trenne särskilda ben, och anses vanligen motsvara cor-

nua minora bos menniskan, eburu man brukat kalla det första,

kortaste och tjockaste benet eller leden af desamma cornu mi-

nus. Det mellersta benet af dem är det längsta, och det 3:dje

benet, hvarmed de äro fästade vid tinningbenet, anses vanligen

motsvara detta sednare bens griffelutskott , och kallas derföre

griffelben eller cornu styloideum. De äro mer eller mindre starkt

böjda, och hafva hos hunden vid böjningen å midten en mer

eller mindre tydlig vinkel, eller antydning till sidoprocess. Den

första leden af dessa tungbenshorn bildar i allmänhet en rät

vinkel med den andra leden. De kortare tungbenshornen , som

vanligen kallas bakre (cornua posteriora)^ hafva sitt fäste vid

ändarne af tungbenskroppen, ofvan och något litet bakom fästet

för de främre, bestå blott af ett ben, och anses motsvara cornua

majora hos menniskan. De äro ofta längre än någon af lederna

af de främre hornen, och äro riktade uppåt, ungefär vinkelrätt

emot luftrörshufvadets längd-axis, samt äro genom en broskar-

tad förlängning fästade vid sköldbroskets större horn (cornua

majora cartilaginis thyreöidem) , och kallas derföre stundom cor-

nua thyreoidica. Hundens tungben synes vara något olikt var-

gens deruti, att det har kroppen något kortare i transversell

riktning, och grififelbenen något mera böjda, och med vinkel på

midten, hvilken saknas hos vargen.

Ryggraden (columna vertebrarum) företer fem lätt åt-

skiljbara afdelningar eller regioner, nemligen: 1) halsen (coUum);

2) bröstkorgen (thorax); 3) länden (lumhus); 4) ländkorset el-

ler korsbenet (pars sacralis eller os sacrumy, och 5) svansen

(cauda). De kotor eller vertebror, som tillhöra dessa olika af-

delningar, hafA^a deraf fått olika namn: 1) halskotor (vertehrce

colli eller cervicales); 2) bröstkotor eller ryggkotor (i inskränk-

tare bemärkelse) (vert. thoracis eller dorsi, eller ock v. thora-

cales eller dorsales)
; 3) ländkotor (vert. lumhi eller v, lumha-

les); 4) korsbenskotor (vert. ossis sacri eller v. sacrales); och

5) svanskotor (vert. caudce eller v. caudales).

Halskotorna (vertehrce colli)^ som, såsom vanligt hos

däggdjuren, äro sju till antalet, skiljas från bröstkotorna bland

annat derigenom att de icke bära några refben, och följaktligen

sakna ledytor för dessa. Den sista eller 7:de halskotan är
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natuiiigen den, som mest liknar de närmast följande ryggko-

torna, och liksom dessa afviker den från de föregående hals-

kotorna derigenom att den saknar dels parapophyser och dels

foramina vertebralia för arterice vertebrales. Den första hals-

kotan (atlas) kännes lätt från alla andra kotor derigenom att

den saknar kroppen, och dennas plats har intagits af den så

kallade hypapophysen , som bildar den nndre och tjockare bågen,

och i bakre kanten har en liten hoptryckt tagg. Dess vingfor-

made sidontskott eller diapophyser äro serdeles starkt utbildade,

isynnerhet hos vargen , och riktade utåt och bakåt. Vid främre

kanten hafva de en liten bugt för arteria vertebralis och deras

yttre kant bildar en jemn båge, och öfvergår baktill med en

trubbig eller afrundad vinkel uti den bakre. Vid hvarderas bas

är ett foramen vertehrale, och å hvardera sidan strax bakom

främre kanten af den öfre bågen äfvenledes ett sådant, allt för

arteria vertebralis. Den öfre bågen saknar neuraltagg eller öfre

taggutskott. Den har framtill 2me konkava, och baktill 2:ne

något mindre och nästan platta ledytor, de förra för articulatio-

nen med condyli occipitales, och de sednare för den med epi-

stropheus. Bredden mellan yttre kanterna af sidoutskotten är

mera än dubbelt större än största längden mellan kanterna af

främre och bakre ledytorna. — Den andra halskotan (epistro-

pheus eller axis), som framtill bär kroppen af den föregående,

är utmärkt från alla de andra derigenom att den vid främre än-

dan af kroppen har ett långt, koniskt utskott, tandutskottet (pro-

cessus odonioideus) ,
— som är den från atlas hit förflyttade och

transformerade kroppen — samt vid hvardera sidan af detta ut-

skott en sned, konvex ledyta. A hvardera sidan af kroppen,

närmare dess bakre ända, är ett snedt bakåt och utåt riktadt

sidoutskott (diapophysis) , hvilket vid basen är longitudinelt ge-

nomborradt af foramen vertebrale , som framåt fortsättes af en

grop. Till parapophysen finnes intet annat spår än en temligen

skarp kant, som går långs undre kanten af denna grop, och ut-

breder sig vid den framom varande ledytan. Det synes oss an-

tagligt, att både parapophyserna och praezygapophyserna bidraga

till bildandet af denna kotas främre led3^tor. Ofvanför de bakre

ledutskotten, postzygapophyserna, är en knöl eller process, som

på de följande halskotorna är mera tydlig, och på de bakre

har flyttat sig längre fram emot prsezygapophyserna, och som

synes oss vara den första antydningen till de längre bakåt tyd-
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ligare mammillärutskotten eller metapophyserna. Neuraltaggen

är ej hög, men i longitudinell riktning längre än kotans kropp,

med undantag af tandutskottet. Kroppen har å undre sidan en

köl, som baktill är högre, och der tyckes förete ett rudiment

af hypapophys; och den är längre än den af någon af de an-

dra halskotorna, och dess längd är betydligt större än dess

bredd. — De följande fyra halskotorna, d. v. s. 3:dje till och

med 6:te, som alla hafva foramina vertebralia, utmärka sig

såväl från de båda föregående som från den 7:de kotan deri-

genom att de hafva tydliga parapophyser, hvilka bakåt tilltaga

i storlek, så att de äro störst på den 6:te. De äro förenade

med diapophyserna , och foramina vertebralia äro omslutna af

bådas basaldelar. Med sin främre ända, som å 3:dje halskotan

är spetsigast, sträcka de sig å 3:dje och 4:de kotorna framom

kroppen. På 6:te halskotan äro de serdeles breda och stora,

men trubbiga, och jemförelsevis mest distinkta från diapophy-

serna, samt hafva en skarp kant (crista) på sin inre sida. Neu-

raltaggen (öfre taggutskottet) tilltager bakåt i längd och spet-

sighet, så att den på 7:de halskotan är längst och spetsigast,

samt något längre än kotkroppen, men den är dock här icke

mera än hälften så lång, som å första bröstkotan. Längden af

kotkroppen aftager bakåt, äfvensom afståndet mellan ytterkan-

terna af postzygapophyserna, så att dessa dimensioner äro minst

å 7:de halskotan. Denna kota har diapophyserna riktade rätt

ut åt sidorna, men hos alla de andra äro de riktade bakåt. 3:dje

till och med 6:te halskotorna hafva långs midten af kroppens

undre sida en köl, som är skarpast å 3:dje och 4:de, och nä-

stan omärklig på den 6:te, och å 3:dje till och med 5:te före-

ter den baktill en antydning till hypapophys. Kotkroppen

är å alla, med undantag af atlas, framtill konvex, och baktill

konkav.

Bröstkotorna (vertebrce thoracis)^ som äro tretton, ka-

rakteriseras såväl genom sina utskott som genom sina ledytor

för refbenen eller pleurapophyserna, nemligén å de 9 första ko-

torna å hvardera sidan en ledyta vid hvardera ändan af krop-

pen, och en sådan å hvarje diapophys, och å de fyra öf-

rige å hvardera sidan vid främre ändan af kroppen och å

hvarje diapophys en sådan: de å kroppen för refbenens capitu-

lum, och de å diapophyserna för deras tuberculum. Från de

flesta af halskotorna skilja de sig dessutom derigenom att de
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icke hafva några parapophyser, hyartill man, enligt hvad of-

van blifvit anfördt, velat finna homologi uti capitulum och

collum å refbenen. Med afseende på halskotorna yttrade vi, att

afståndet mellan yttre kanterna af postzygapophyserna aftager

bakåt, så att det är mindre på de bakre än på de främre.

Detta förhållande fortsättes på bröstkotorna till och med den

8:de eller 9:de. Derefter tilltager nämnde afstånd något, ehuru

icke betydligt, och icke i jemnt stigande, och är på de bakre

vida mindre än på den första bröstkotan. Neuraltaggen är be-

tydligt längre på de främre än de bakre bröstkotorna , och allra

längst på den främsta, der den är omkring 3me gånger längre

än kotkroppen. Derefter aftager den i längd till och med 10:de

bröstkotan, ehuru den på 2:dra till och med 5:te är föga kor-

tare än på den l:sta. På lista till och med 9:de är den rik-

tad bakåt, och på 4:de till och med 9:de mer eller mindre

böjd. På 10:de är den riktad rätt upp, och på ll:te till och

med 13:de något framåt, ehuru på den sistnämnde nästan omärk-

ligt. Denna har den något litet längre och större än på de

2:ne föregående. Då dess främre kant på den 10:de bröstko-

tan har något starkare lutning bakåt, och dess bakre d:o på

den 11:te lutar något framåt, så synes det, som om dessa 2:ne

kotor, hos hvilka neuraltaggarne äro minst, hade dem lutande

mot hvarandra. A den l:sta bröstkotan äro diapophyserna be-

tydligt större än på de andra, och å den samt den 2:dra äro

de riktade något litet nedåt. Å de följande 8 äro de riktade

uppåt, och å de 3:ne bakersta äro de ganska små. Yid den

3:dje bröstkotans diapophyser märkas de ofvan anförda anapo-

physerna och metapophyserna (de accessoriska och mammillära

utskotten) ganska tydliga, och förekomma båda vid de följande

kotornas diapophyser till och med den 10:de, men å den llite

hafva de sistnämnda, och å 12:te och 13:de bådadera afsöndrat

sig från diapophyserna, och förflyttat sig till andra platser: met-

apophysen till prsezygapophysen, och anapophysen till den bakre

sidokanten af neuralbågen, nedanför postzygapophysen. På 3:dje

till och med 6:te bröstkotorna visar sig anapophysen såsom en

knöl på öfre sidan af diapophyserna, hvilken på de 3:ne första

är riktad något framåt, och på den sista rätt upp. På den 7:de

bröstkotan är den riktad bakåt, samt har en trubbig vinkel i

bakre kanten. På 8:de till och med 10:de tilltager denna rikt-

ning, så att den på den sistnämnda är riktad rätt bakåt. På
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ll:te och följande 2:ne bröstkotor är den riktad bakåt och nå-

got litet uppåt. På alla tilltager den i längd bakåt. På 3:dje

till och med 10:de bröstkotorna visar sig metapophysen såsom

en från främre kanten utgående knöl , som på de bakre kotorna

är spetsigare. På den ll:te bröstkotan, der metapophysen, lik-

som på de följande, har sin plats på prsezygapophysen, är den

mindre än på dessa Med afseende på kotkroppen , så är

denna minst på de mellersta bröstkotorna, och störst på den

främsta och de båda bakersta, och de 2;ne första samt 3:ne

sista hafva hos vargen en mer eller mindre tydlig långsgående

köl å sin undre sida.

Ländkotorna (vertébrce lumhi), som äro sju till antalet,

skilja sig från bröstkotorna genom frånvaron af ledytor för ref-

benen, och från både dem och halskotorna isynnerhet genom

sina sidoutskott. Dessa utskott, som antagas vara bildade ge-

nom sammansmältning af di- och pleurapophyserna eller ock

endast af de sednare-), som sammanvuxit med kotorna, äro

längre än å de andra kotorna, af en horisontelt hoptryckt form,

riktade framåt utåt och nedåt, samt tilltagande i längd bakåt,

med undantag af det bakersta paret, som äro kortare och min-

dre än de närmast föregående. Yid spetsen äro de något ut-

bredda, och de 4—6 främre paren visa stundom (hos vargen)

här en antydning till tvådelning, eller en främre och bakre del,

som äro åtskilda genom en grund bugt. De längsta, å den

6:te ländkotan, äro vida längre än samma kotas kropp. An-

apophyserna , som hafva ungefär samma läge , som på de baker-

sta bröstkotorna, aftaga bakåt, så att de äro försvunna å den

7:de, och endast äro svagt antydda på de 2:ne närmast före-

gående ländkotorna. Metapophyserna, som å alla äfvenledes

hafva samma läge, som å de bakersta bröstkotorna, nemligen

vid praezygapophyserna, aftaga äfven bakåt, men äro dock tyd-

liga ännu på den sista ländkotan. Hos ingen äro de af någon

serdeles storlek. Alla hafva neuraltaggen riktad mer eller min-

dre framåt, med undantag af den sista, hos hvilken den är nå-

got litet bakåt böjd. De båda sista hafva den minst, och å de

mellersta är den störst, men äfven å dessa är den dock kortare

1) Anapophyserna och metapophyserna äro något tydligare hos den

gamle vargen än hos hunden.

2) OwEN: On the Anatomy of Vertebrates, vol. II, pag. 299.
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än sidoutskotten. Kotkroppen tilltager i storlek bakåt, så att

den på de bakre är större än på någon af de andra kotorna i

ryggraden, ehuru den på den bakersta är betydligt kortare än

på de föregående. Endast denna sakiiar köl å undre sidan, men

på den nästföregående är den helt obetydlig. Neuralbågen äf-

vensom kroppen aftager i höjd bakåt, och foramen spinale är

derföre å de bakersta bredt och lågt. Både å dessa och bröst-

kotorna är kroppen framtill konvex, och baktill konkav, ehuru

i mindre grad än hos halskotorna.

Korsbenskotorna (vertebrce ossis sacri), som äro trenne,

bilda tillsamman korsbenet (os sacrum)^ som utgör den öfre

delen af bäckenet. Den mellersta af dem är på sidorna skild

från de båda andra genom 2me i^bx foramina sacralia, som

motsvara de mellan de andra kotorna varande foramina in-

tervertebralia. För öfrigt äro de med hvarandra hos äldre

individer fullkomligt sammanvuxna, med endast en svag an-

tydning till skillnad mellan kropparne och de låga neuraltag-

garne. Den första är den vida största, och lemnar genom den

starka utbredningen af sina diapophyser det hufvudsakliga fästet

för höftbenen eller tarmbenen (ossa ilium). Den 2:dra kors-

benskotans sidoutskott bidraga endast med en jemförelsevis ringa

del till detta fäste. Den delen af korsbenets inre eller undre

sida, som bildas af den första korsbenskotan är konkav, och den

andra delen är i midten konvex.

Svanskotorna (vertebrce caudce), som äro af vexlande

antal, äro de minsta af alla. Yi hafva hos vargen räknat 20,

och hos hunden stundom 21 sådana. Äfven utmärka de sig i

allmänhet för en mindre utveckling af utskotten, som slutligen

helt och hållet försvinna. Hos vargen hafva vi funnit de 5 för-

sta vara försedda med neuralbåge, och den 6:te med antydning

dertill, men denna båge har icke hos någon tydlig neuraltagg,

ehuru neurapophyserna, som förenat sig med postzygapophy-

serna, å de främre hafva en märkbar förlängning bakåt. Prse-

zygapophyserna och diapophyserna äro de jemförelsevis mest ut-

bildade utskotten. De förra, som på lista till och med 5:te

bära tydliga metapophyser, och som fungera såsom articularpro-

cesser till och med på den 4:de svanskotan, synas såsom ett par

mer eller mindre tydliga knölar ännu på den 16:de. Postzyg-

apophyserna upphöra att vara articularprocesser på den 4:de,

uppträda derefter såsom en baktill klufven rygg på 5:te till och
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med 13:de, ocli äro antydda genom en enkel rygg på 14:de till

och med 16:de. Diapophyserna , som på de främsta äro ganska

långa, förmärkas såsom en långsgående rygg på hvardera sidan

af bakre ändan ännu på den 8: de. På den 7:de uppträder å

hvardera sidan af främre ändan en skarp köl , som vi måste an-

taga för en parapophys, här visande sig framtill liksom hos de

främre halskotorna. Den är märkbar ännu på den 12:te. 4:de

till och med 16:de förete å undre sidan framtill ett par knölar,

som äro de båda hsemapophyserna , hvilka här icke förena sig

till bildandet af någon hsemalbåge samt äro sammanvuxna

med kotkroppen. Denna aftager i tjocklek bakåt, och är på de

bakre helt smal och liten, och af en nästan cylindrisk form,

med tjockare ändar. Den sista (20:de) svanskotan utgöres blott

af en liten tillspetsad knöl.

Refbenen eller pleurapophyserna (costce) , som bilda

de öfre delarne af bröstkotornas hsemalbågar, äro 13 par, — ett

par för hvarje bröstkota — och äro alla vid sin öfre ända för-

sedda med ett ledhufvud (capitulum) ^ som sitter på en mer el-

ler mindre lång hals (collum) , hvilken begränsas af en mer eller

mindre utstående knöl (tuberculum). Med hufvudet articulera

de med bröstkotornas kroppar sålunda, att l:sta och de 3:ne

sista paren endast articulera med hvar sin kotkropp , då deremot

de andra paren hvartdera articulerar med 2me kotkroppar, d. v.

s. med sin egen och den nästföregående, dock så att de hafva

den största ledytan på den förre. Med knölen articulerade emot

sina tillhörande kotors diapophyser. Yi hafva ofvan anfört, att

hufvudet och halsen stundom blifvit ansedda såsom den från bröst-

kotorna afsöndrade och till refbenen öfverflyttade parapophysen.

För öfrigt har man på dem att märka kroppen eller den mel-

lersta delen, och ändarne. Deras yttre sida är konvex och den

inre konkav. Deras främre kant är rundad, och den bakre skarp,

och innanför denna går parallelt med den en grop eller fåra

{sulcus costalis) , som dock knappt är märkbar på det sista pa-

ret. Vid deras undre, tvärt afhuggna ända äro de fästade vid

de så kallade refbensbrosken, eller bröstkotornas haemapophyser,

som alla äro broskartade. De främre paren äro, såsom vanligt,

1) Detta händer dock någon gång såsom en anomali. Å ett skelett af

hund hafva vi sett en fullständig och orörlig hsemalbåge med hsemaltagg

under 4:de svanskotan.
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mera plattade och breda än de bakre , och det främsta paret äro

de kortaste af alla. De utmärka sig äfven derigenom att de

hafva den största knölen. Man har brukat kalla dem costce ve-

T(E, hvilkas refbensbrosk eller hsemapophyser äro fästade vid

bröstbenet. Dessas antal är 9 par; och de andra refbenen (co-

st(E spurice)^ hvilkas refbensbrosk endast äro fästade vid de före-

gående d:o, äro således 4 par.

Hsemapophyserna för bröstkotorna, eller refbensbrosken,

som bilda de nedre sidodelarne af nämnde kotors hsemalbågar,

och alla äro broskartade, äro naturligtvis af samma antal, som

plenrapophyserna. De 9 främsta paren äro, såsom redan blifvit

anfördt, fästade vid bröstbenet, och af dessa det första paret vid

sidorna och närmare främre ändan af bröstbenets främste led,

eller manuhrium sterni, och de andra paren vid synchondro-

serna mellan bröstbenets leder, och de tilltaga i längd bakåt,

så att det bakersta paret äro de längsta. De återstående 4 paren

hsemapophyser, som icke äro fästade vid bröstbenet, utan endast

vid hvarandra , äro smalare än de föregående , och aftaga i längd

och tjocklek bakåt, så att det bakersta paret äro de minsta.

Bröstbenet (stemum) , som bildar hsemaltaggarne uti bröst-

kotornas haemalbågar, och sålunda utgör delar, som motsvara

de öfre taggutskotten eller neuraltaggarne uti nämnde kotors

neuralbågar, är sammansatt af 9 serskilda leder, af hvilka den

första och sista — den första utgörande handgreppet (manu-

hrium)^ och den sednare det svärdformiga utskottet (processus

ensiformis) — till formen äro de andra olike, och den näst

sista är helt kort, och endast utgöres af brosk Handgreppet

har å hvardera sidan närmare främre ändan en knöl, der l:sta

paret hsemapophyser äro fästade, och bakom dessa knölar är dess

öfre kant hoptryckt och skarp
,
isynnerhet hos vargen. Det svärd-

formiga utskottet, vid hvars främre ända, jemte det föregående

brosket, det 9:de paret hsemapophyser äro fästade, är längre än

den föregående förbenade leden , baktill afsmalnande , och vid den

1) Då vid det brosk, som förenar processus ensiformis med den före-

gående förbenade leden, och som å den öfre eller inre sidan af bröstbenet

är vida längre än brosken mellan de föregående lederna, 2:ne par hsemapo-

physer äro fästade — det ena paret vid dess främre, och det andra paret

vid dess bakre ända — anse vi oss böra betrakta detta brosk såsom en sär-

skild led uti bröstbenet.

I
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bakre afhuggna ändan bärande ett skifformigt och i bakre kan-

ten grundt treflikigt brosk. Dess undre kant är framtill hop-

tryckt och skarp

Extremiteterna. — Främre extremiteterna
,
som, enligt

Owens vertebertheori, i förening med den främre delen af bröst-

benets handgrepp (t. ex. hos Monotremerna), bilda hsemalbågen

till nackvertebran , med tillägg af särdeles starkt utbildade ap-

pendiculära delar, hafva sitt fäste vid sidorna af främre delen

af bröstkorgen. Skulderbladet {scapida), som är den öfver-

sta och närmast intill ryggraden varande delen af dessa extre-

miteter, utgör pleurapophysen i nämnde båge. Dess form är

något långsträckt, d. v. s. dess höjddiameter, eller den, som

följer kammen åt, är betydligt större än den, som är vinkelrät

mot denna, hvilken vi kunna kalla skulderbladets tvärdiameter.

Hos vargen synes det i allmänhet vara något bredare än hos

hunden. Det närmar sig den rhomboidiska formen, likväl med

det hörnet, der ledgropen för öfverarmen har sitt läge, utdra-

get, och med den främre kanten bildande en mer eller mindre

stark båge. Den öfre kanten är äfven bågböjd, men den bakre

är rät. Den höga kam (spina scapulce), som går snedt öfver

skulderbladets yttre sida, mellan dess nedre ända och öfre kant,

delar denna sida i tvänne nästan lika stora hälfter, den bakre

{fossa infraspinata) endast obetydligt större än den främre

(fossa supraspinata)''). Kammen, som är ganska hög, höjer

sig jemnt nedåt, så att den är högst vid sin nedre spets (acro-

mion). Denne är något öfverskjutande den undre kanten af kam-

men, och denne sednares yttre kant är här utbredd, eller bakåt böjd,

och med en trubbig, af en grund bugt nedtill begränsad, lob

eller utskott^). Skulderbladets nedre ända eller hörn (condy-

1) Något spår till episternujn , hvilket Gegenbaue (Jenaische Zeitschrift

fiir Medicin, vol. I (1864), pag. 175) funnit hos många andra däggdjur, t.

ex. pungdjur, insektätare, gnagare, hafva vi icke kunnat upptäcka. Enligt

en sednare afhandling af samme författare: "Untersuchnngen zur vergleichen-

den Anatomie der Wirbelthiere , 2 Heft. Schultergiirtel," pag. 135, finnas

episternalbildningar hos alla, som hafva clavicula.

2) Tillfölje af fyrfota djurens horisontella ställning, och skulderbladets

deraf beroende hos dem olika riktning med den af menniskans, borde dessa

fossce hos dem få benämningarne pns- och postspinata.

3) Detta utskott är hos katten tillspetsadt och mera tydligt.



62

dylus) är dess tjockaste del, och vi hafva här en grund, fram-

till tillspetsad ledgrop (cavitas glenoidalis)^ för articulationen

med öfverarmens ledhufvud. Den något inknipna, här mycket

korta delen mellan condylus ocH basen af kammen har fått namn
af skulderbladets hals (collum).! Framom ledgropen är en kort,

nedåt tillspetsad knöl eller utskott (^processus coracoideus) , som

är sammansmält med condylus, hos äldre individer utan spår

till sutur dem emellan, ehuru detta utskott har ett eget förbe-

ningscentrum. Det är den enda återstoden af haemapophysen i

nackvertebrans hsemalbåge Skulderbladets inre sida {fovea

suhscapularis) har fyra mer eller mindre tydliga från halsen ut-

gående radiära och låga ryggar Qinece eminentes).

De öfriga delarne af de främre extremiteterna utgöra endast

appendices till den nämnda haemalbågen. Af dessa delar före-

finnes nyckelbenet (claviculd) blott uti rudimentärt tillstånd,

såsom ett mycket litet, aflångt och plattadt ben (os claviculare)

^

som ligger löst i köttet mellan skulderbladet och bröstbenet,

och som saknas stundom hos yngre individer helt och hållet,

och stundom endast förefinnes å ena sidan. Af de andra appen-

diculära benen är öfverarmbenet (os humeri)^ som med sitt

ledhufvud (capuf) articulerar uti skulderbladets ledgrop , det stör-

sta och starkaste, om än icke det längsta. På detta ben hafva

vi för det första att märka dess öfre och nedre ända (extremi-

tas superior & inferior) och den mellan dessa varande kroppen

{corpus). Benets allmänna form företer en svag 5-formig böj-

ning, så att den öfre ändan är något litet böjd bakåt, och den

nedre böjd framåt. Det är af en temligen smärt och långsträckt

form, så att dess omkrets på midten innehålles ungefär 37* å

37.2 gånger i dess längd, det förra hos en gammal varg och

en d;o hund. Den öfre ändan är utmärkt genom sin större tjock-

lek, sitt ovala, baktill nedböjda ledhufvud (caput)^ som sitter

på en föga märkbar hals (collum humeri), samt genom sina

båda utskott: den större och mindre knölen (tuberculum majus

S minus'). Af dessa är den förre, tuberculum majus, af en hop-

tryckt form, och betydligt större än den sednare, samt har sitt

läge framtill å yttre sidan af ledhufvudet. Den höjer sig nå-

1) Bland däggdjuren äro Monotremerna de enda , som hafva denna hsem-

apophys fullständigt utbildad. Hos de andra vertebrerade djurklasserna är

den i allmänhet fullständig hos dem, som hafva skulderapparat.
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got , fast icke betydligt öfver öfre kanten af ledhufvudet , då be-

net betraktas från sidan. Den sednare knölen (tuberculum mi-

nus)^ som bar sitt läge framtill å inre sidan af ledbufvudet, är

vida lägre än den förre, samt höjer sig knappt öfver ledhufvu-

dets yta. Mellan båda är en temligen djup ränna (sulcus in-

tertuhercularis) för senan af caput longum af musculus hiceps.

Från bakre delen af tuberculum majus går nedåt och snedt öf-

ver yttre sidan, och längre ned långs främre sidan af öfverar-

mens kropp, och nedemot den nedre ändans inre ledknapp, en

isynnerhet upptill skarp och ojemn rygg, som tillfölje deraf, att

den upptill tjenar till fäste för musculus deltoideus, fått nam-

net crista deltoidea. Den rygg, som utgår från främre delen

af tuberculum majus ^ och som till sitt läge motsvarar den hos

menniskan der varande spina tuberculi majoris, är rundad och

föga märkbar, och är belägen framom crista deltoidea, hvilken

är riktad utåt och bakåt. A bakre sidan af kroppen, och nå-

got nedom dess midt förefinnes vanligen ett foramen nutritium.

Hos den gamle vargen är kroppens midt något hoptryckt, till-

följe af den starka utvecklingen af crista deltoidea. Öfverarmens

nedre ända, som articulerar med underarmen, och som är tem-

ligen bred, men något plattad och med valsformig ledyta (troch-

lea ossis humeri), har tvenne ledknappar: en yttre och en inre

{condylys externus S internus)^ åtskilda genom en ledgrop.

Den yttre ledknappen, som är den lägsta, har tvenne framtill

mycket trubbiga, men baktill temligen skarpa trochlear-ryggar,

åtskilda genom en mycket grund fördjupning. På yttre sidan

är den ojemn och har der en grop. Den inre ledknappen, som

är högre, har endast en, men serdeles skarp trochlearrygg, och

dess inre sida är mycket ojemn af utstående knölar. Båda led-

knapparne förlängas uppåt och omsluta på sidorna en grundare

främre, och djupare bakre grop (fossa anterior och fossapo-

sterior eller anconcea), hvilka båda genom ett stort hål, som

är något närmare benets yttre kant, stå i förbindelse med hvar-

andra. Den bakre gropen emottager armbågbenets armbågsut-

skott (plecranon eller processus anconmus) , hvilket t. o. m. ge-

nomtränger det nämnda hålet. Articulationen mellan öfver- och

underarmen är föga fri, och är nästan endast en ginglymus.

Underarmen (antibrachium) , som articulerar emot nedre

ändan af öfverarmbenet, består af 2:ne långa och temligen smala

och något böjda ben: strålbenet (radius) och armbågbenet (ulna),



64

som icke äro sammanvuxna med hvarandra, men dock hos äldre

individer äro ganska fast förenade vid båda ändarne, så att de

förete föga rörlighet mot hvarandra, detta naturligtvis för att

kunna vara så mycket dugligare till språng. Af dem är endast

armbågbenet något längre än öfverarmbenet. Liksom på detta,

har man å båda dessa ben att märka den öfre och undre ändan

samt midtelstycket eller kroppen. Strålbenet, som är nästan

lika långt som öfverarmbenet , och som har sitt läge framom det

andra, är det bredaste, men kortaste, och har den öfre ändan

mindre än den undre. Vid den förra har det ett ledhufvud (ca-

pitulum radii), som är transverselt ovalt, med den främre si-

dan i midten konkav, och med den bakre konvexa sidan försedd

med en ledyta, med hvilken det articulerar med armbågbenets

fossa sigmoidea minor. Ledhufvudets öfre ledyta är konkav,

och har 2:ne otydliga gropar för articulationen med de 2me
trubbiga trochlearryggarne på öfverarmens yttre ledknapp. Det

har äfven en mindre ledyta vid inre delen, för articulation emot

öfverarmens inre ledknapp. Nedanför ledhufvudet är en kort

hals (colluni), och å yttre sidan begränsas denne nedtill af en

knöl (tuberositas radii externa). Kroppen har sin inre kant

mer eller mindre skarp, och den yttre rundad, ehuru upptill

något ojemn. Den nedre och bredare ändan, har äfvenledes en

transversell och konkav ledyta (cavitas glenoidalis radit)^ för

articulationen med de båda sammanvuxna benen ossa naviculare

och lunatum i handlofven, och som på inre sidan begränsas af

ett hoptryckt utskott (processus styloideus radii). Ofvan detta

är en temligen stor knöl. Vid nedre ändans yttre sida är en

långsgående grop, begränsad fram- och baktill af en skarp rygg,

och bakom den bakre af dessa är en broskbetäckt grop , i hvilken

inre sidan af nedre ändan af armbågbenet är fästad. — Arm-

bågbenet, som är något längre än öfverarmbenet, och har sitt

läge bakom strålbenet, är vid den öfre ändan störst samt hop-

tryckt, och vid den nedre starkt afsmalnande, och nästan tre-

kantigt. Vid den förra ändan (apopliysis superior) har det en

stor halfmånformig ledgrop (fossa sigmoidea major) ^ som med
sin konvexa ledyta articulerar med öfverarmens stora trochlear-

grop. Bakom denna ledgrop är det stora armbågsutskottet (ole-

cranon eller processus anconceus) , som är af en nästan fyrkan-

tig form , och som med en utstående spets närmast intill nämnde

ledgrop intränger uti fossa posterior eller anconcea å öfverarm-
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bejiet, då underarmen sträckes. Den bakre delen af detta utskott

är framtill försedd med en ganska djup grop (sulcus) , och bak-

till något utbredd, med en utstående och ojemn kant å inre si-

dan, hvilken gör, att utskottet å denna sida är konkavt. Den

nedre ändan (capitulimi) har en broskbetäckt och något längre

ned räckande spets {proc. styloideus)^ hvarmed den articulerar

med os triquetrum i handlofven, och å inre sidan en ojemn

yta, hvarmed den är fästad vid strålbenet.

Handlofven (carpus) består, såsom vanligt hos rofdjuren

,

af sju ben, nemligen 3me i den första eller öfre och 4 i den

andra eller nedre raden. Det innersta af dem i första eller öfre

raden, som är det största af alla, är bildadt genom samman-

smältning af 2:ne ben, motsvarande de två inre i samma rad

,hos menniskan: båtbenet och månbenet (os naviculare och o.

lunatmn). Det har sin största utsträckning på tvären, och

articulerar upptill och baktill med strålbenet, och framtill med

de 3me inre i den andra raden, och utåt med trekantiga benet

(os triquetrum). Emellan det och det innersta af dem i 2: dra

raden är vanligen ett litet sesamoid-ben. Trekantiga benet, som

är det yttersta i första raden, articulerar dels med strålbenet och

dels med armbågbenet, och med sin bakre sida med ärtbenet

(os pisiformé)^ som är temligen stort, och af en nästan cy-

lindrisk form, med tjockare ändar. Dess längd är ungefär dub-

belt större än dess bredd. Med sin inre ända articulerar det

derjemte äfven till någon del med båtbenet. Den andra raden

utgöres, liksom hos menniskan, af fyra ben, nemligen i ordning

inifrån: 1) det större mångkantiga benet (os multangulum ma-

jus), hvilket likvisst här är det minsta; 2) det mindre mång-

kantiga benet (o. multangulum minus); 3) hufvudbenet (o. ca-

pitatum); och 4) krokbenet (o. hamatum). Af dessa är krok-

benet störst, och ungefär lika stort, som det trekantiga benet.;

och det l:sta articulerar med tummens mellanhandsben, det 2:dra

med pekfingrets d:o, det 3:dje med långfingrets d:o, och det

4:de med både ringfingrets och lillfingrets d:o.

Af mellanhandens ben (ossa metacarpi) är tummens

(os metacarpi pollicis) helt litet, och når icke till midten af

pekfingrets (os metacarpi indicis). Af de öfriga är långfingrets

och ringfingrets (ossa metacarpi digiti medii S annularis) de

längsta och ungefär lika långa, och de 2:ne kortare, pekfingrets

och lillfingrets (ossa metacarpi indicis é digiti minimi) äfvenle-

5



66

des i det närmaste lika, pekfingrets blott föga längre. Med un-

dantag af tummens, bära de alla å undre sidan af sin yttre ända

2:ne halfmånformiga sesamoid-ben.

Fingrarne (digiti) äro, såsom vanligt, fem till antalet,

af hvilka det innersta eller tummen {pollex) har tvenne, och

alla de andra trenne leder eller phalanger (phalanges). Tum-
men är mycket liten, och räcker ej till ändan af pekfingrets

mellanhandsben. Af de öfriga äro de två mellersta, långfingret

och ringfingret (digiUis medius och digitus annularis) de längsta,

och ungefär lika långa. Pekfingret (index) och lillfingret (di-

gitus minimus) , som äro något kortare , äro äfvenledes sinsemel-

lan ungefär af samma längd. Alla fingrarnes yttersta eller klo-

phalang, som articulerar emot ändan af den nästföregående pha-

langen, har den delen, som är omsluten af klon (klo-processen)

,

böjd och tillspetsad, men icke hoptryckt, utan nästan trekantig.

Basaldelen, har en fals, som omsluter klons bas, men denna

fals är ej på långt när så djup , som hos katten , och dess hvälfda

kant öfvertäcker ej mera än ungefär 7^ af den klobärande de-

lens eller klo-processens längd. Basaldelens bakre och undre kant

är föga utdragen.

Bakre extremiteterna bilda hos flertalet af däggdjuren,

enligt OwEN^), med sina närmast intill ryggraden belägna delar,

eller bäckenbenen (ossa pelvis eller ossa coxarum) hsemalbå-

garne till tvenne af de näst efter ländkotorna följande kotorna,

eller korsbenskotorna , och den största och rörligaste delen af

dessa extremiteter utgör endast bihang till dessa hsemalbågar.

Hos sirendjuren och hvaldjuren, der de äro minst utbildade, ut-

göra de blott mer eller mindre fullständiga delar af haemalbå-

gen till en enda af dessa kotor. Hvartdera bäckenbenet är sam-

mansatt af trenne särskilda ben — höftbenet (os ilium)
,
blygd-

benet (os puhis), och sittbenet (os ischii) — , som uti den

stora ledhålan (acetabulum) för lårbenets ledhufvud med hvar-

andra äro förenade, och hvarest man derföre hos yngre indivi-

der finner en tydlig gräns dem emellan, I förening med kors-

benet bilda de bäckenet (pelvis). Af dessa ben är höftbenet,

som intager den främsta och öfversta platsen, samt är fästadt

vid sidoutskotten af de båda främsta korsbenskotorna, det största.

Man har å det att märka 2me delar, nämligen l:o) kroppen

1) On the Anatomy of Vertebrates, vol. II, pag. 300.
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(corpus), som är den bakre och smalare delen, hvilken bildar

den främre och öfre tredjedelen af acetahulum, och 2:o) den

främre och mera utbredda delen, som kallas vingen (ala). k
inre sidan är vid gränsen mellan båda en ojemn yta för fästet

vid korsbenet. Från undre kanten af denna yta går en skarp

upphöjd kant (linea arcuata interna), som öfvergår i blygdbe-

nets främre kant (crista pulis) , samt bildar i förening med den

å motsatta sidan gränsen mellan det så kallade stora och lilla

bäckenet, hvilka vi här vilja kalla främre och bakre bäckenet,

derföre att det förra, i motsats till hvad som eger rum hos

menniskan, är det minsta. Vingens främre, något utåt böjda

kant (crista ossis iliuni) är bågböjd, dess inre yta något kon-

vex, och dess yttre d:o ganska starkt konkav, hvilken konkave-

ring begränsas undertill af en skarp kant (linea arcuata externa

inferior)^ som går från vingens nedre del långs undre kanten

af kroppen till acetahulum, framom hvilket den utbreder sig till

en upphöjd ojemn yta. Den öfre kanten af kroppen företer en

grund och vid bugt, som motsvarar incisura ischiadica major

hos menniskan. — Blygdbenet, som har sitt läge underst och

innerst, och der sammanstöter med motsvarande ben å motsatta

sidan, samt med detta bildar en mer eller mindre märkbar su-

tur (sympliysis ossium pubis) ^) , och undertill begränsar den

främre och bakre öppningen för bakre bäckenet (apertura pelvis

anterior S posterior)^ är det minsta af ifrågavarande ben. A
detta ben är att märka kroppen (corpus) samt tvenne grenar

(rami). Kroppen, som är den tjockaste delen, är den, som stö-

ter intill kroppen af höft- och sittbenen, samt bildar den undre

och främre tredjedelen af acetabidum. Å dess främre kant,

framom acetahulum , är en mer elller mindre framstående
,
ojemn

och aflång knöl (tuherculum ileopectinceum). Den tunna del af

benet, som från denna knöl går inåt och något litet nedåt, och

begränsar den främsta delen af det stora höfthålet (foramen

ohturatorium) ^ är den gren, som motsvarar detta bens horison-

tella del (ramus liorizontalis) hos menniskan, men som här,

tillfölje af den olika ställningen af djuret, och på grund af denna

grens riktning inåt, kan kallas ramus introversus. Dess skarpa

främre kant (crista puhis) bildar tillhopa med den af motsva-

rande gren å motsatta sidan, en jemn båge, endast afbruten af

1) Hos äldre indiTider af hankönet försvinner denna sutur.

5*
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en liten obetydlig ojemnhet (tuherculum puhis) vid den innersta

delen af nämnde kant å hvardera grenen. Den delen , som från

denna gren sträcker sig bakåt tills den sammanstöter med sitt-

benet, och som med motsvarande å motsatta sidan bildar sym-

physis ossium puhis, samt innantill begränsar böftbålet, mot-

svarar den nedstigande grenen (ramus descendens) af detta ben

hos menniskan, och kan, på grund af dess riktning bakåt, här

kallas ramus retröversus. — Sittbenet, som utgör den öfver-

sta delen baktill af bäckenbenet, är tjockare och större än blygd-

benet, men mindre än höftbenet. Liksom hos det föregående,

är äfven här att märka en kropp (corpus) och tvenne grenar

(rami). Kroppen är den främre delen, hvilken bildar den öfre

och bakre tredjedelen af acetahulum , och med sin öfre kant bidrager

till bildningen af incisura ischiadica major, och med sin undre

och inre kant till en del begränsar höfthålet utåt. A dess öfre

kant begränsas såväl incisura ischiadica major som kroppen

baktill af en uppstående, snedt transversell kant (spina ischii),

som dock är helt låg. Bakom denna förefinnes ingen incisura

ischiadica minor. Den bakom kroppen varande , nästan trekan-

tiga delen, som motsvarar den nedstigande grenen (ramus de-

scendens) hos menniskan, kan här på grund af sin riktning kal-

las ramus retroversus. Den begränsar med sin inre skarpa kant

till en del höfthålet utåt, och slutas baktill med en aflång, vid

sin yttre del mera uppsvälld och utstående, ojemn knöl, den så

kallade sittknölen (tuher ischii). Den från sittknölen inåt rik-

tade tunnare delen, som baktill begränsar höfthålet, och förenar

sig dels med motsvarande ben å motsatta sidan, och dels med
den bakåt riktade grenen af blygdbenet, motsvarar den så kal-

lade uppstigande grenen (ramus ascendens) af detta ben hos

menniskan, och kan här kallas ramus introversus. Hos äldre

individer försvinna suturerna mellan dessa trenne ben såväl i

allmänhet som i acetahulum. Detta sednare företer baktill å sin

inre sida en djup inskärning (incisura acetahuli), framom hvil-

ken är en vid och djup grop (fovea acetahuli), som är ruggig

och saknar ledbrosk, samt tjenar till fäste för ett starkt liga-

ment Qigamentum teres)., som med sin andra ända fäster sig

på lårbenets ledhufvud, och sålunda bidrager att hålla detta fä-

stadt i nämnde ledhåla.

Vi hafva ofvan sagt, att bäckenbenen hos flertalet af däggdju-

ren, enligt OwEN, bilda hsemalbågen till 2me af de främsta korsbens-
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kotorna. Blygdbenen utgöra hsemapophyserna i den främre af

dessa hsemalbågar, och sittbenen desamma i den bakre. Höft-

benen bilda de för båda dessa bågar gemensamma pleurapophy-

serna.

Lårbenet (os femoris) är det öfversta vid bäckenet fästade

af de dessa hsemalbågar tillhörande appendiculära benen. Liksom

öfverarmbenet i de främre extremiteteterna , är lårbenet i de bakre

det största af de dessa extremiteteter tillhörande ben, och,

såsom i allmänhet förhållandet är med de så kallade långa be-

nen , har man på detsamma att urskilja midtelstycket eller krop-

pen (corpus) och de båda ändarne (extremitates). Det är be-

tydligt längre än bäckenbenen, men ungefär af samma längd,

som underbenet. Dess öfre ända är något plattad, och bär vid

sin inre del ett stort, halfklotformigt ledhufvud (capuf), som

sitter på en temligen kort och tjock, samt snedt inåt och uppåt

riktad hals (coUum'). På inre sidan af ledhufvudet är en grop

(fovea pro ligamento terete)^ i hvilken ligamentum teres har sitt

fäste. Midtemot ledhufvudet, vid yttre delen af öfre ändan är

ett stort utskott eller knöl (trochanter major) , som dock är lägre

än det förra. Den har å sin inre sida en djup urholkning (fossa

trochanterica). Nedanför ledhufvudets hals är å bakre sidan och

nära inre kanten ett mindre utskott eller knöl (trochanter mi-

nor). A främre sidan går från halsens bas en upphöjd och ojemn

linia snedt utåt och nedåt öfver trochanter major, och fortsättes

på yttre sidan af denne. Denna linia synes motsvara linea in-

tertrochanterica anterior hos menniskan , ehuru den fått en olika

riktning, och derföre torde böra kallas linea trochanterica. På

bakre sidan är mellan båda troclianteres en låg linia (linea in-

tertrochanterica posterior)^ och frän inre sidan af trochanter

minor går en upphöjd och skarp linia nedåt kroppens bakre sida,

der den hos den gamle vargen snart slutar tvärt. Midtelstycket

eller kroppen är trind, samt temligen starkt bågböjd. Från

trochanter major går å bakre sidan och nära yttre kanten af

benet ned till den yttre ledknappen vid nedre ändan en upphöjd

linia (linea aspera). En annan lägre sådan förefinnes något in-

nanför den, på midten af benet parallel med densamma, men
vid båda ändarne divergerande , och vid den öfre sträckande sig

till trochanter minor, och vid den nedre till den inre ledknap-

pen. A den förra förefinnes ett stycke ofvanför den yttre led-

knappen en knöl, som isynnerhet är stark hos den gamle var-
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gen. På bakre sidan, ofvan midten, ocli vid den inre linien är

ett litet foramen nutritium. Den nedre ändan har tvenne nå-

got hoptryckta ledknappar (conäyli externus S internus)^ hvilka

framtill hvardera äro fortsatta af en broskbetäckt och upphöjd

rygg, och mellan dessa ryggar är en äfvenledes broskbetäckt

och grund grop (fossa intercondyloidea anterior), för knäskå-

len (patella). Baktill äro de åtskilda af en annan djupare

grop (fossa intercondyloidea posterior'). Yid öfre och bakre

kanten af hvardera ledknappen förefinnes ett sesamoid-ben.

Underbenet (crus), som articulerar med den nedre än-

dan af lårbenet, består af tvenne särskilda ben: skenbenet (tibia)

och vadbenet (fibula) , af hvilka det förra är flera gånger större

än det sednare, samt bär detta vid sin yttre sida. Skenbenets

öfre ända, som är större än den nedre, och kallas dess hufvud

(caput), består af tvenne ledknappar (condyli tibice), som sam-

manvuxit med hvarandra, och äro åtskilda upptill genom en af

2:ne små knölar bestående upphöjning (eminentia intercondy-

loidea)^ och baktill genom en bugt. Deras ledytor (cavitates

glenoidales) äro konkava, och den inre är något litet högre,

samt räcker något längre fram. På främre sidan af öfre ändan

är en stark, hoptryckt, långsträckt, och upptill något ojemn knöl

(tuberositas eller spina tibicé)^ som nedåt öfvergår i skenbenets

främre konvexa kant (crista tibice)^ hvilken är rundad, och upphör

emot nedre ändan. Yid spina tibice är patella fästad med ett liga-

ment. Den yttre ledknappen är mera utstående åt sidan, och

vid undre kanten af densamma är här en articulationsyta , vid

hvilken öfre ändan af vadbenet är fästad. Kroppen eller midtel-

stycket af skenbenet är upptill trekantig, och nedtill trind. På

sin bakre sida har den upptill tvenne sneda upphöjda linier (li-

nece obliquce), och nära intill yttre kanten ett foramen nutri-

tium. Dessa linece obliquce äro föga märkbara hos hunden, men

tydliga hos den gamle vargen. Skenbenets nedre ända (basis

tibice) har tvenne djupa och något smala ledgropar för articula-

tionen med språng-benets trissa eller båda trochlear-upphöjnin-

gar. Den inre af dessa ledgropar begränsas inåt af en nedskju-

tande knöl (nialleolus internus) , som äfven bidrager till att bilda

denna ledgrop. Å yttre sidan af denna ända är en grund ur-

hålkning (incisura fibularis) för vadbenet. Detta ben (fihila)

är mycket smalt, upptill trekantigt, och nedtill plattadt, blott

föga kortare än skenbenet, och med sin öfre, hoptryckta ända

I
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(capitulum fibulce) fästadt under yttre delen af skenbenets yttre

ledknapp; och hos äldre individer (isynnerhet af hunden) med

\
ungefär sin nedre halfdel sammanvuxen med detta bens j^ttre

sida, dock så, att gränsen dem emellan är tydlig, och vadbenet

följaktligen till hela sin längd är ett distinkt ben. Dess nedre

ända, (maUeoIus externus) är uppsvälld, och har å inre sidan

2me knölar, samt sträcker sig ungefär lika långt ned, som mal-

leolus internus.

Vristen eller tarsen (tarsus) består, såsom vanligt, af sju

ben, jemte ett sesamoidben. Bland dessa är språngbenet (astra-

galus) upphöjdt öfver de andra, och är det enda, som articule-

rar med underbenet. För detta ändamål har det en uppstående

,

konvex, broskbetäckt, trissformig ledyta (trocMea), bildad af

tvenne upphöjda och något sneda trochlearryggar , af hvilka den

yttre är något större och högre än den inre. Undertill articule-

rar det med hälbenet, och dess trochlea är på sidorna omfattad

af underbenets båda malJeoli^ som derigenom hindra dess sido-

rörelser, så att det med nämnde ben nästan endast har en ging-

lymus-articulation. Dess främre ända (capuf) , som är något ut-

dragen, och vid spetsen bredare, är der tvärt afhuggen, samt

articulerar med juU-benet (os scaphoideum eller navicularé)^ och

har undre sidan konvex. Under språngbenet är hälbenet (cal-

caneus) beläget, och articulerar upptill med det, och med

sin främre afhuggna ända (processus anterior) med tärningbe-

net (os cuhoideuni). Dess bakre och större del kallas kroppen

(corpus)^ och dess bakre ända utgöres af en baktill konkav knöl,

hälknölen (tuber calcanei), vid hvilken Achilles-senan (tendo Achil-

lis) är fästad. Framom språngbenet är, såsom redan blifvit nämndt,

jullbenet (os scaphoideum) beläget, och bildar här vristens inre

kant, och articulerar framtill och undertill med de 3:ne vigg-

formiga benen (ossa cuneiformiaprimum, secundum & tertiurvi).

Med sin yttre sida articulerar det med tärningbenet (os cuhoi-

deum)^ som är dubbelt så långt, och utgör vristens yttre sida

framom hälbenet , samt articulerar med sin främre ända med de

båda yttre mellanfotsbenen. Det är jemförelsevis något längre

hos vargen än hos hunden. Å yttre sidan har det en fåra (sul-

cus ossis cuhoictei) för musculus peronceus longus, och bakom
den en stark knöl (eminentia ohliqua). Af de trenne viggfor-

miga benen (ossa cuneiformia) är det l:sta beläget under inre

kanten af det 2:dra d:o och af julibenet, och bär vid sin främre
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ända det rudimentära lista mellanfotsbenet. Dess form är hop-

tryckt och nästan halfmånformig. Det 2:dra viggformiga benet,

som är det minsta, articulerar med det innersta eller l:sta af de

fullständigt utbildade mellanfotsbenen, och det 3:dje med det

2:dra d:o. Det nämnda sesamoidbenet är fästadt under främre

delen af tärningbenet, mellan dess plantarknöl och den bakre

ändan af det yttersta mellanfotsbenet.

Å mellanfotsbenen har man att märka den bakre ändan

(basis)
^
midtelstycket (diapophysis) , och främre måm (capitu-

lum), hvilken utgöres af en broskbetäckt, med trochlearrygg å mid-

ten framtill och undertill försedd ledknapp , och denna ända bär

å de fyra fullständigt utbildade mellanfotsbenen undertill 2:ne

halfmånformiga sesamoidben. Det innersta mellanfotsbenet (ps

metatarsi hallucis) är rudimentärt, helt kort, och af en irregu-

liert pyramidal form. Af de andra äro de båda yttersta (2:dra

och 5:te) kortast, böjda, och af en hoptryckt, nästan trekantig

form , och det 5:te har den öfre kanten emot basen starkare hop-

tryckt, än den på det 2:dra. De båda mellersta (3:dje och 4:de),

som äro de längsta, äro ungefär lika långa, och båda äro på

öfre sidan plattade. Det 3:dje är rakt, och det 4:de emot ba-

sen böjdt.

Hos vargen och vanligen äfven hos hunden saknas innertån

(hallux) helt och hållet. De andra tårna, fyra till antalet, hafva

alla 3me phalanger, som äro något litet längre och smalare, än

de motsvarande på framfötterna, men eljest likna dessa. De

2me mellersta tårna, liksom äfven de 2:ne yttersta, äro ungefär

lika långa, och de båda förstnämnda äro de längsta.

Det torde vara på sin plats att här i korthet redogöra för

de homologier, som de främre och bakre extremiteternas ben

förete med hvarandra.

För det första med afseende på skulder- och bäckenbenen,

har man ^) funnit homologi mellan:

skulderbladet (scapula) och höftbenet (os ilium')^

nyckelbenet (davicula eller furcula) och blygdbenet (os pu-

bis)^ och

korpprocessen eller korpbenet (processus coracoideus eller os

coracoideum och sittbenet (os ischUy,

1) T. ex. A. Pagenstechee, "Der Zoologische Garten," för 1867, pagg.

166-170.
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för det andra, med afseende på de så kallade långa benen,

mellan

:

öfverarmbenet (o5 humeri) och lårbenet (os femoris) och de-

ras större utskott , tuherculum majus och trochanter major, och

tuberculum minus och trochanter minor,

och underarmen och underbenet (antibrachium och crus) , nem-

ligen strålbenet och skenbenet (radius och tibia)^ och armbåg-

benet och vadbenet (ulna och fbula)^); och

för det tredje, med afseende på handlofvens och vristens

(carpus och tarsits) ben, mellan:

os naviculare och lunatum tillsamman uti den förre och astra-

galus uti den sednare,

os triquetrum och calcaneus,

os centrale ^) och os scaphoideum
,

os multangulum majus och os cuneiforme l:mum^

os multangulum minus och os cuneiforme 2:dum,

os capitatum och os cuneiforme 3:tium, och

os hamatum och os cuboideum

Homologierna mellan mellanhandens och mellanfotens ben,

och mellan fingrarnes och tårnas phalanger äro så påtagliga, att

de icke behöfva anföras.

Sedan vi nu framställt det vigtigaste af vargens och hun-

dens skelett, må vi öfvergå till en kort framställning af de vä-

sendtliga egendomligheterna uti däggdjurens benbyggnad.

I afseende på benhufvudet eller craniet är det att märka,

att detta vanligen företer en mera fast byggnad , än hos de andra

ryggradsdjuren, ehuru en del af dess ben i allmänhet hvarken

så tidigt eller så fullständigt sammansmälta med hvarandra, som

hos foglarne. Mellan hjernskåls- och ansigtsregionerua råder

icke någon sådan rörlighet, som den, hvilken hos dessa förefin-

1) C. Gegenbaue: "Untersucliungen zur vergleichenden Anatomie der Wir-

belthiere, 1 Heft, pag. 117. — Samme författare har sedermera (Grundziige

d. Vergl. Anatomie, 2 Aufl. pag.. 705) anfört, att clavicula icke har någon

motsvarighet i bäckenets ben, och att af dessa os pubis motsvaras af os

procoracoideum.

2) Ett i midten af handlofven varande öfvertaligt ben, som bland dägg-

djuren förefinnes hos apor, insektätare och gnagare. Os pisiforme betraktas

såsom ett accessoriskt ben, och har ingen motsvarighet i vristen.

3) C. Gegenbäue, 1. c. pag. 121.
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nes, tillfölje deraf att quadratbenet är rörligt, och öfverkäkens

basaldel kan böjas. Nackbenet är utmärkt genom 2:ne condyli

occipitales, såsom redan blifvit anfördt. Från groddjurens nack-

ben, med hvilket det öfverensstämmer i detta afseende, afviker

det derigenom, att dess basilardel alltid är förbenad; och från

nackbenet af de fiskar (t. ex. percoiderna)
,
som, enligt hvad

ofvan pag. 39 blifvit anfördt, hafva temligen tydliga condyli

occipitales y afviker det derigenom, att dess basilardel baktill

aldrig har en konkav ända, samt i allmänhet till någon del bi-

drager till bildningen af condyli. Det bakre kilbenets kropp är

framtill tvär, och utlöper icke i en spets, såsom hos foglarne,

och gränsen mellan den och det främre kilbenets bibehåller sig

i allmänhet mer eller mindre länge tydlig, och främre kilbenet

är i allmänhet fullständigt förbenadt. Med den förre samman-

växa de stora kilbensvingarne (alce magncé)^ och med den sed-

nare de små d:o (alce parvce)^ och från den förre utgå äfven de

vingformiga utskotten (processus pterygoidei)^ hvilka vanligtvis,

åtminstone hos äldre individer och med undantag af hvaldjuren,

Echidna m. fl. , icke utgöra några särskilda ben (ossa pterygoi-

ded)^ såsom hos foglarne och de kallblodiga ryggradsdjuren.

Tinningbensapparaten afviker från foglarnes och de andras deri-

genom att os tympanicum ^ som enligt Peters synes motsvara deras

quadratben ^) , icke har någon articulation med underkäken, och

hos äldre individer är det vanligen, med undantag af hvaldju-

ren, en del insektätare flädermöss och trögdjur samt kloakdjuren,

sammanvuxet med den öfriga delen af pars petrosa. Denna sed-

nare såväl som pars mastoidea (tillsamman de periotiska benen

Huxley), är i allmänhet tydligen skild från de angränsande benen,

då den deremot hos foglarne dermed är sammanvuxen. De här-

till hörande hörselbenen äro trenne, då hos de andra ryggrads-

djuren antingen intet (fiskarne), eller ock endast ett utbildadt

hörselben (columella, som anses motsvara däggdjurens stigbygel)

— hos foglar, reptilier och groddjur — förefinnes. Snäckan

1) Gegenbaub har nyligen (Grundzuge d. Vergl. Anatomie, 2 Aufl. p.

660) Liträdt den af Eeichert och Huxley framställda åsigten, att hos dägg-

djuren incits bland hörselbenen är homologt med de andra ryggradsdjurens

quadratben. I så fall torde däggdjurens os tympanicum vara ett för dem
egendomligt ben. Enl. Eng. Athenaeum, 1869, pag. 641, har Prof. Huxley

sedermera yttrat den åsigten, att foglarnes och reptiliernas qvadratben är

homologt med däggdjurens malleus.
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(cochleä) företer äfven till det yttre tydliga spiralformiga vind-

ningar, då den deremot hos de andra ryggradsdjuren antingen

helt och hållet saknas (de flesta reptilierna, groddjuren och

fiskarne), eller endast förefinnes i rudimentärt tillstånd (kroko-

dildjuren eller ock är mera utbildad, men utan yttre spår

till spiralgång (foglarne), ehuru den uti bensnäckan inneslutna

membranösa d:o visar antydning till en sådan Pannbenet är

enkelt eller deladt i tvenne, men de bakre och främre pannbe-

nen saknas, och de sednare representeras af silbenets sidodelar

Qahyrinthi) tillika med de öfre och mellersta näsmusslorna.

Silbenet, som visar sig bestående af en horisontell och en perpen-

diculär skifva, och tvenne sidodelar, är mera utbildadt, än hos de

andra ryggradsdjuren, och företer en mera utbredd förbening,

så att det i allmänhet endast är broskartadt uti en del af dess

perpendiculära skifva. Dess horisontella skifva är ej synlig på

craniets öfre sida, såsom hos foglarne. Quadratokben och tvär-

ben saknas; och hvardera underkäksgrenen utgöres af ett enda

ben, och stundom sammanväxa båda dessa så, att underkäken

skenbart blott består af ett ben.

I afseende på ryggraden utmärka däggdjuren sig derigenom

,

att kotorna hafva epiphyser, och att antalet af halskotorna , med
högst få undantag ^) , är sju , hvilka i allmänhet icke bära så

kallade halsrefben Af de andra ryggradsdjuren sakna fiskarna

och ormarne distinkt hals, och hos de öfriga — reptilierna,

groddjuren och foglarne — är den såväl i anseende till längden,

som antalet af dess kotor underkastad mycken vexling. Hos

foglarne, reptilierna och stjert-groddjuren är den merendels för-

sedd med mer eller mindre utbildade halsrefben på de bakre,

eller stundom på alla halskotorna. Bröstkotorna sakna hypapo-

physer, hvilka deremot, till större eller mindre utsträckning, i

allmänhet å dem förekomma hos foglarne och en stor mängd
reptilier, t. ex. ormarne. Äfven utmärker sig däggdjurens rygg-

1) OWEN: Anat. of Vertebrates T. 1, pag. 349.

2) C. Hasse : Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie Bd. 17, pag. 61.

3) Peters (Monatsbericht d. Königl. Preuss. Akad. d. Wissensch. zu

Berlin 1864, p. 678) har bos Bradypus tridactylus funnit 9, hos Brad.

torquatus 8, och hos Choloepus Hoffmanni 6 halskotor. Man har vanligen

antagit, att Bhytina och Manatus endast hafva 6 halskotor, men J. F. Brandt
(Mémoires de TAcad. impér. des Sc. de S:t Pétersb. VII ser. Torne XII

N:o 1, pag. 46) har visat, att åtminstone den förra har 7.

4) Halsrefben förefinnas hos Bradypus och Ornithorhynchus.
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rad (med undantag af sirén- och hvaldjurens) i allmänhet genom
en mera utpräglad skillnad mellan dess särskilda regioner. Fog-

larnes bröstregion tyckes visserligen vara starkt utpräglad , men
gränserna mellan den och halsens samt ländens, eller rättare de

förenade länd- och korsbensregionerna, äro dock mindre tydliga

än hos däggdjuren. I förening dermed är ländregionen hos dägg-

djuren mera utbildad, dels derigenom att dess kotor i allmän-

het äro flera än hos de andra ryggradsdjuren, och dels derige-

nom att dessa kotor äro de största i ryggraden, bärande de

största sidoutskotten , bildade genom en sammansmältning af di-

och pleurapophyserna , eller ock endast af de sednare. Svans-

regionen, med undantag af den af sirén- och hvaldjuren , utmär-

ker sig derigenom , att den antingen helt och hållet saknar hse-

malbågar, eller ock endast har högst få och föga utbildade så-

dana. De flesta däggdjuren ^) hafva hsemapophyserna till bröst-

kotorna, eller refbensbrosken, af hvilka de främre äro fästade

vid bröstbenet
,
broskartade, och refbenen, eller dessa kotors pleur-

apophyser, sakna krokutskott (processus uncinati). Bröstbenet

visar sig, åtminstone hos yngre individer, bestående af flera el-

ler färre, uti en longitudinel rad efter hvarandra sittande seg-

ment eller stycken (hsemaltaggar) , som äro förbenade , och oftast

sakna kam (crista). Endast hos bardhvalarne finnes ett enkelt

bröstben, och endast hos Chiroptera\ samt å bröstbenets l:sta

stycke (manubrium) hos några starkt gräfvande däggdjur, t. ex.

Talpa, förefinnas spår till bröstbenskam. Hos kloakdjuren är

episternalbenet fullt utbildadt; eljest förefinnes det i allmänhet

i mer eller mindre rudimentärt tillstånd hos de unguiculater,

som hafva fullständiga nyckelben (Gegenbaur).

Af extremiteternas ben är skulderbladet i allmänhet mera

utbildadt än hos de andra ryggradsdjuren, samt vanligen af en

bred form, och med en mer eller mindre hög kam (spina sca-

pulce)^ eller åtminstone dennas nedre ända (acromion). Tid skul-

derbladet är korputskottet {processus coracoideus) fastvuxet, och

uppträder icke, med undantag af kloakdjurens, såsom ett sjelf-

ständigt ben (os coracoideum). Öfverarmbenet skiljer sig från

det af foglarne och de med extremiteter försedda reptilierna.

1) Hos de flesta tandhvalarne, åtminstone hos en stor del Chiroptera, samt

å de 6 första bröstkotorna hos kloakdjuren äro dessa hasmapophyser förbe-

nade {ossa sternocostalia).
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med undantag af sköldpaddorna, derigenom, att dess öfra ända

är tjockare, och i förening dermed dess ledhufvud mera närmande

sig till den halfspheriska formen. Härifrån göra dock kloak-

djuren undantag , i det deras öfverarm företer samma hoptryckta

form å den öfre ändan, och samma transverselt ovala ledhufvud,

som hos foglarne och reptilierna. Från foglarnes afviker det

dessutom derigenom, att det vid öfre ändan icke har något hål

för någon luftgång. Bland de reptilier, som hafva extremiteter,

utmärka sig sköldpaddorna från de andra derigenom att de, lik-

som däggdjuren, ha ett halfsphseriskt ledhufvud å öfverarmen.

Detsamma är förhållandet med groddjuren. Vid nedre ändan har

däggdjurens öfverarmben i allmänhet, med undantag af fläder-

mössens och hvaldjurens , en mer eller mindre djup grop å bakre

sidan {fossa anconcea)^ hvilken saknas, eller är endast svagt

antydd hos de andra ryggradsdjur, som hafva detta ben fullt ut-

bildadt. Denna skiljaktighet beror derpå, att olecranon eller

processus anconceus å ulna hos däggdjuren, med undantag af

flädermössen och hvaldjuren, i allmänhet är mera utbildad än

hos de andra ryggradsdjuren. Med afseende på de öfriga delarne

af främre extremiteterna är det för däggdjuren utmärkande, att

deras fingrar utom tummen, och med undantag af hvaldjurens,

konstant hafva trenne leder eller phalanger. Hos foglarne öf-

verstiger dessa phalangers antal sällan två, hos reptilierna vexlar

det mellan två och fem, och hos groddjuren mellan två och tre.

Med undantag af siren- och hvaldjuren, äga däggdjuren ett väl

utbildadt bäcken (pelvis)^ som, liksom hos foglarne och en del

reptilier, å hvardera sidan har 3:ne distinkta bäckenben, hvilka

sammanstöta i acetabulum. Från foglarnes bäcken afviker det

derigenom, att det vanligen har ett mindre starkt fäste; att

korsbenskotornas antal i allmänhet är mindre; att sittbenen hafva

sittknöl (tuber ischii)\ att blygdbenen i proportion till sittbenen

ej äro så små och smala, samt icke hafva sin bakre del fritt utskju-

tande bakom sittbenen, och oftast sammanstöta med hvarandra så

att de bilda symphysis ossiumpubis , hvilken bland foglarne endast

förekommer hos afrikanska strutsen; derigenom att höftbenen i all-

mänhet äro betydligt större än sittbenen, och till sitt läge van-

ligen icke parallela med ryggraden; att, med undantag af nå-

gra trögdjur och flädermöss, sittbenen icke äro fastade vid denna

sednare ; m. m. Från reptiliernas bäcken afviker det genom den

fullständiga sammanväxningen mellan de särskilda höftbenen hos
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äldre individer, och i allmänhet genom en fastare byggnad, ge-

nom den runda och slutna ledgropen (acetahtdum) för lårbens-

hufvudet, samt genom den större utvecklingen af höftbenen. Lår-

benet (os femoris)
,
skiljer sig från foglarnes i allmänhet genom sitt

större och på tydligare hals sittande ledhufvud (caput)
,
genom en

vanligen tydlig trochanter minor, och derigenom att det vid nedre

ändan å den yttre condylus icke har någon egen articulations-

yta för fihula. Vanligen är skillnaden i längd mellan det och

skenbenet icke så stor, som hos foglarne Från reptiliernås

och batrachiernas skiljer det sig genom den halfspheriska for-

men å ledhufvudet, den starkare utvecklingen af utskotten, m.

m., och från de förra särskildt genom samma skiljaktighet uti

ledytan å den yttre condylus , som den hvilken råder mellan det

och foglarnes. Däggdjurens skenben (tihia) utmärker sig genom

sin trekantiga öfre ända , och genom de tvenne mer eller mindre

djupa ledgroparne vid nedre ändan , der foglarne ha tvenne led-

knappar. Vadbenet, som i allmänhet icke höjer sig öfver öfre

ändan af skenbenet, är deremot underkastadt en mängd vexlin-

gar, så att det stundom endast förefinnes såsom ett föga märk-

bart rudiment. Så t. ex. hos de idisslande djuren, der det vid

yttre sidan af nedre ändan af skenbenet fastade lilla så kallade

malleolarbenet är den enda återstoden af detsamma, represente-

rande dess nedre ända, eller malleolus externus. Knäskålen

(patella) är alltid mest utbildad hos däggdjuren, och saknas

ofta hos de andra högre ryggradsdjuren. Hos de lägre kan

den ej ifrågasättas. Tarsen är karakteriserad genom en full-

komligare articulation med underbenet, än hos de andra rygg-

radsdjuren, och tillfölje deraf genom en högre utveckling af de

2me tarsalben, genom hvilka denna articulation å tarsens sida

fuUgöres, nemligen språngbenet (astragalus) och hälbenet (cal-

caneus). Det normala antalet tarsalben är sju , i stället för åtta

— såsom i handlofven — emedan de tvenne yttre i 2:dra raden

alltid hafva sammansmält till ett, os cuhoideum. Hos repti-

lierna, som i afseende på byggnaden af tarsen komma däggdju-

ren närmast, träffar man vanligen ett mindre antal tarsalben,

derigenom att antingen språngben och hälben sammanväxa, eller

1) Hos säldjuren (Pinnipedia) är dock lårbenet serdeles kort, äfvensom

afvikande från det vanliga genom sin plattade form. Hos giraifen är det

äfven betydligt kortare än skenbenet. Hos elephanten är det deremot märk-

bart längre än detta sednare.
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ock att dessa båda ben hvar å sin sida, när de sins emellan

äro skilde, sammanväxa med de under dem varande tarsalbenen.

Det händer stimdom , att man hos landtsköldpaddor finner 7 tar-

salben, men då är dock språngbenet sammanvuxet med jullbenet

(os scaphoideum) ^ och den andra raden har 5 ben, derigenom

att os cuhoidemn är deladt i 2me. Då språng- och hälbenen

äro skilda, har det förra likväl ingen, eller otydlig trochlea, och det

sednare ingen , eller föga märkbar hälknöl. Hos däggdjuren ut-

märker det förra sig genom sin merendels alltid tydliga trochlea,

och det sednare genom sin mer eller mindre långa hälknöl (tu-

her calcanei). I afseende på tårna, hafva dessa när man un-

dantager innertån, konstant 3me phalanger, liksom de främre

extremiteternas fingrar; men tårnas antal är mycket vexlande

ehuru aldrig öfverstigande fem, och man finner stundom icke

flera än en — SoUdungula,

DÄGGDJURENS INDELNING.

Åsigterna om däggdjurens systematiska indelning hafva äf-

ven under sednare tiden varit ganska mycket vexlande, ehuru

'.det tyckes, som vår kunskap om dessa jemförelsevis mest under-

sökta djur skulle kunna hafva hunnit till en fast och säker grund

för deras klassifikation. Yi kunna emellertid härigenom finna,

huru mångfaldiga de materialier äro , som fordras för uppföran-

det af en god systematisk byggnad. Ett af de mera anmärk-

ningsvärda bidragen till detta ämne, nemligen det af R. Owen,

hafva vi redan anfört (sid. 31). Nyligen har en af Baron G.

Cuvier's utmärktare lärjungar, Professor H. Milne Edwards ^)

härtill lemnat ett mycket vigtigt bidrag, till hufvudsaklig del

grundadt på de olika bildningarne af placenta, och hvars i slu-

tet meddelade utkast till en systematisk öfversigt af däggdjurs-

1) Kecherches pour servir å Thistoire naturelle des Mammiféres par H.

& A. Milne Edwards; Paris 1868, pag. 40. Äfven för längre tid sedan:

Considérations sur quelques principes relatifs å la classification naturelle des

animaux, et plus particuliérement sur la distribution méthodique des mam-
miféres; Annales des Sciences naturelies, 3:e serie, zoologie, Torne I, pag.

65. — 1844.
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klassens ordningar vi här så mycket hellre vilja återgifva, som

vi uti vår systematiska anordning af denna djm'klass komma att

följa detta utkast.

Klassen MAMMALIÅ.

l:sta underklassen: Mammalia Normalia. — Bäckenet väl

utveckladt, bärande ett par extremiteter, och saknande ofvan-

blygdben ("d'os suspubiens") spenarne blottade; hjernan för-

sedd med en midtellob ("mésolobe") -) , som är fullständig.

1. Phalangen Hsematogeneta. — Fingrarna och tårna för-

sedda med naglar eller klor, och i allmänhet fem till antalet;

tänder i främre delen af munnen.

Ä. Legionen Micrallaiitoidea. — Kindtänderna hufvudsak-

ligen bildade för att krossa eller sönderraspa; underkäkens led-

knappar rundade eller aflånga^).

a. Cohorten Peimates. — Händer; hjernan med vindningar;

tandsystemet fullständigt.

1. Ordningen Bimana. — Endast tummen på främre ex-

tremiteterna motsättlig.

2. Ordningen Quadrmnana. — De bakre extremiteternas

tumme alltid, och de främres nästan alltid motsättlig.

5. Cohorten Plebeiates. — Inga händer på de främre ex-

tremiteterna , och nästan aldrig sådana på de bakre; tandsyste-

met ofta ofullständigt.

3. Ordningen Chiropfera. — Vingar; tre slag af tänder.

4. Ordningen Insedivora. — Inga vingar; tre slag af

tänder.

5. Ordningen Bodentia. — Endast två slag af tänder (inga

hörntänder).

B. Legionen Mesallantoidea. — Kindtänderna skärande;

underkäkens ledknappar betydligt utbredda i transversell riktning.

6. Ordningen Carnivora. — Fötterna bildade för gång.

7. Ordningen Pinnipedia eller Amphihia. — Fötterna huf-

vudsakligen bildade för simning.

1) Ossa marsupialia. Ofversätt.

2) Corpus callosum. Öfversätt.

3) Aflånga i longitudinell riktning. Ofversätt.
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IL Phalangen Hyracina. — Fötterna plantigrada och sub-

ungulerade; fyra tår; tandsystemet fullständigt; ingen snabel.

III. Phalangen Proboscidea. — Tårna subungulerade

,

till antalet fem; en snabel. (Dessa båda sednare phalanger in-

nefatta 8:de och 9:de ordningarne. Öfversätt.).

IV. Phalangen Megallantoidea. — Extremiteterna ungu-

lerade; framtänder; aldrig fem tår; digitigrada.

10. Ordningen Fachydermata solidimgula eller Ferisso-

dactyla. — Magen oduglig till idisslande; fötterna icke klufna.

11. Ordningen Fachydermata hisulca. — Magen oduglig

till idisslande; fötterna klufna.

12. Ordningen Camelina. — Magen bildad för idisslande;

fötterna klufiia, phalangigrada

13. Ordningen Tragulina. — Fötterna klufna; magen bil-

dad för idisslande, och delad i trenne reservoirer.

14. Ordningen Fecora eller Bmninantia vera. — Föt-

terna klufna; magen med fyra reservoirer.

V. Phalangen Edentata. — Extremiteterna subungulerade

;

inga tänder i främre delen af munnen. (Omfatta 15: de ordnin-

gen. Öfversätt.).

2:dra Underklassen: Mammalia pinnifera eller piscifor-

mia. — Bäckenet rudimentärt; inga bakre (abdominala) extre-

miteter; inga ofvanblygdben; de främre (thoracala) extremite-

terna helt och hållet förvandlade till simfenor.

16. Ordningen Sirenia. — Fingrarne, såsom vanligt, med
på sin höjd tre phalanger; näsborrarne framtill på nosen.

17. Ordningen Cetacea eller Sufflantia. — Vissa fingrar

med flera än tre phalanger; näsborrarna belägna på pannan.

3:dje Underklassen: Didelphia eller Mammalia impla-

centalia. — Bäckenet väl utbildadt, bärande ofvanblygdben och

bakre extremiteter ; i allmänhet en säck, som innesluter spenarne;

hjernan utan midtellob.

18. Ordningen Marsupialia. ~ Os coracoideum rudimen-

tärt; en ganska väl utbildad vagina.

1) Trampa ej endast med täspetsarne, utan med hela undre sidan af

tårna (Öfversätt.)
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19. Ordningen Monotremata. — Os coracoideum articule-

rande både med bröstbenet och skulderbladet; ingen egentlig

vagina.

Yi bifoga bär ett par synoptiska tablåer öfver däggdjurs-

ordningarna, sådana de af H. Milne Edwards blifvit uppställda,

och sådana de äfven enligt vår åsigt böra uppställas , och endast

med några förändringar uti karaktererna för en del, der vi an-

sett, att detta varit af nöden, och med omflyttning af ordnin-

garna Proboscidea och Lamnunguia (= Hyracina). Då den

förra af dessa under fosterlifvet enligt Huxley har decidua^),

och den sednare, enligt M. Edwards' egna iakttagelser saknar

1) Vi anse oss böra här i korthet redogöra för hvad som menas med
deeidua, och återgifva fördenskull hvad Huxley (Lectures on the Elements

of Comparat. Anatomy pag. 101) derom anför. "Från början af drägtighe-

ten eller det hafvande tillståndet undergår den ytliga substansen i slemhin-

nan i menniskans uterus en hastig tillväxt och förändring af sin väfnad,

och blir förvandlad till den så kallade ^deciduaJ^ Medan ägget (förmodeli-

gen fostret. Öfversätt.) ännu är litet, kan man urskilja 3:ne delar af denna

deeidua: — 1) deeidua vera, hvilken bekläder uteri kavitet i allmänhet;

2) deeidua reflexa, hvilken omedelbart omsluter ägget; och 3) deeidua sero-

tina, hvilken bildar ett lager af synnerlig tjocklek, och utvecklas i beröring

med de villi (utskott) från chorion, som bibehållas och blifva förvandlade

till den foetala placenta. Deeidua reflexa kan betraktas såsom en utväxt

från deeidua vera, och deeidua serotina såsom en särskild utveckling af en

del af deeidua vera. Till en början äro villi å chorion löst inskjutna uti

motsvarande fördjupningar uti deeidua, men sedermera blir den chorion till-

hörande delen (foetala delen. Öfversätt.) af placenta innerligt förenad med

och bunden vid den uterina deeidua, så att de foetala och maternala bild-

ningarne utgöra en enda oåtskiljbar massa." Deeidua är således det trans-

forsmerade ytliga (innersta) lagret af uteri slemhinna, hvilket erhållit en

betydligare tjocklek, och blifvit cavernöst, samt innesluter en mängd sinösa

utvidgningar af moderns blodkärl, mellan hvilka de foetala blodkärlen in-

skjuta, för att medelst absorption och exhalation åstadkomma mellan fostret

och modren det utbyte af närande och icke närande ämnen i blodet, som,

såsom bekant är, genom placenta äger rum; och vi kunna deraf finna, att

den uti fosterlifvet spelar en vigtig rol, och att dess närvaro utmärker en

högre, och dess frånvaro en lägre utveckling af placenta. Yid partus eUer

födseln sönderslites den, och hos de med deeidua försedda däggdjuren är

derföre partus alltid förenad med blodflöde. Häraf har M. Edwards hemtat

anledning till benämningen Hématogénétes för dessa däggdjur. En del af

den går vid födseln bort med nafvelsträngen och de foetala hinnorna, och

en annan del sednare; deraf namnet deeidua.
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denna, så synes det oss vara tydligt, att den förra derigenom

sluter sig närmare till de föregående, decidua ägande ordningarna,

eller, om man så vill kalla dem, sectio deciduata^ och den sed-

nare till de följande ordningarna utan decidua, eller sectio in-

deciduata.

Vi hafva å tablåerna uteslutit de af M. Edwaeds uppställda

afdelningar, som med hänsyn till rangordningen äro ställda mel-

lan underklasserna och ordningarna , dels derföre att vi anse , att

åsigterna om dessas respectiva värde med fog kunna vara något

olika, dels derföre, att de uti grupperingen å den ena eller an-

dra tablåen i de flesta fallen finnas antydda, och dels slutligen

derföre att de förefinnas uti den ofvan meddelade öfversättningen

af M. Edwaeds' systematiska öfversigt. Vi vilja dock derigenom

ingalunda hafva underkänt deras betydelse såsom ett godt medel

för framställningen af de naturliga frändskaperna.

De karakterer, som skilja Sirenia och Cete från de andra ord-

ningarna äro utan tvifvel vigtiga och starkt i ögonen fallande , men
de synas oss dock vara af secundär beskaffenhet, och äro sannolikt

framkallade genom de för dem egendomliga förhållandena uti loca-

len och det dervid bundna lefnadssättet. Vi kunna derföre icke in-

stämma uti att betrakta dem såsom tillsamman utgörande en

grupp af samma värde, som grupperna Flacentalia och Impla-

centalia. De böra, enligt vår åsigt, subsumeras under den förra

af dessa.

I afseende på phalangen Megallantoidea, som utmärker sig,

enligt hvad namnet antyder, genom en serdeles stor allantois,

eller stark utbredning af placenta
,
synes det oss , att de till denna

hörande fem ordningarna böra bilda tvenne grupper eller cohorter,

af hvilka den första utgöres af ordn. Ferissodactyla Owen, som

blifvit väl begränsad och karakteriserad af nämnde Författare,

och den andra utgöres af de fyra öfriga ordningarna, samtliga

af Owen upptagna i ordn. Artiodactyla. Genom ägandet af fram-

tänder i öfverkäken synas kameldjuren (Tylopodd) bland dessa

mest närma sig till ordn. jBelluce och Ferissodactyla^ och vi

hafva derföre , i likhet med M. Edwards , ställt dem närmast in-

; till dessa; men det synes oss dock för öfrigt påtagligt, att ordn.

I

Traguli, såsom M. Edwards yttrat^), uti sin benbyggnad jem-

I

förelsevis mera än ordn. Tylopoda visar en märkbar tendens till

1) Kecherches pour servir å Thistoire naturelie des Mammiféres
,
pag. 37.

6*
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ordn. Belluce, och inom denna särskildt till dess amerikanska

representanter, eller slägtet BicotyJes. Inom ordn. Traguli hafva

vi t. ex. slägtet Hyoemoschus I. Geay, och arten H. aquaticus

(Ogilby), från vestra Afrika, hos hvilken armbågbenet (ulna),

liksom hos svinen, är serdeles stort, och icke sammanväxer med
strålbenet (radius)^ och de mellersta båda (3:dje och 4:de) mel-

lanhandbenen (pssa metacarpi)^ liksom hos de sednare, icke sam-

manväxa till något kanonben, och de motsvarande mellanfotsbe-

nen (ossa metatarsi) å bakre extremiteterna först sent och al-

drig fullständigt^) sammanväxa, och sidotårna (2:dra och 5:te)

å både främre och bakre extremiteterna äro, liksom hos svinen,

väl utbildade, med fullständiga mellanhand- och mellanfotsben

och phalanger. Äfven arterna af slägt. Tragulus hafva främre

och bakre extremiteterna försedda med fullständiga sidotår '^).

Både Tragulus och Hyoemoschus utmärka sig dessutom derige-

nom att malleolarbenet tidigt sammanväxer med tihia^ och att

der är ett tydligt spår till den öfre ändan af fihula^ som sam-

manväxer med tibia.

Ordningen Bruta, hos hvilken placentalbildningen ännu föga

blifvit undersökt, är derföre i detta hänseende ej närmare känd.

Hvad Th. Huxley derom anför ^) tyckes utvisa, att placental-

bildningen inom denna ordning är mera föränderlig än inom de

andra, och att den följaktligen visar sig såsom en stötesten för

det på denna bildning bygda systemet. Hos slägtet Bradypus

skall placenta vara cotyledonal, och hos slägt. Dasypus och

Oryderopus skifformig, och hos det sednare derjemte försedd

med decidua. Hos slägt. Manis skall den vara serdeles egen.

Ytan af chorion är betäckt af fina reticulära ryggar, här och

der afbrutna af runda släta fläckar, som gifva den ett areolärt

utseende, något liknande insidan af menniskans gallblåsa, men

finare. Inre ytan af uterus företer äfven fina låga ryggar eller

villi, som ej äro fullt så mycket reticulära. Å chorion är långs

dess konkava sida ett band, som saknar villi, och å ytan af

uterus är en motsvarande slät fläck. Kyggarne å chorion utgå

från kanterna af det släta bandet, och löpa rundt om ovum el-

ler rättare fostret. Huxley anser, att denna placenta saknar de-

1) Det är blott vid nedre ändan som de fullständigt sammanväxa.

2) Alphonse Milne Edwards: Keclierches anatomiques etc. surlafamille

des Chevrotains; Annales des Sciences naturelles, 5:me serie, Zool. Torne 2. 1864.

3) An Introduction to the Classification of Animals, 1869, pag. 98,
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cidua, och misstänker, att den bör räknas till den cotyledonala

kategorien. På grund af allt detta synes det, som om den sy-

stematiska platsen för denna ordning ännu ingalunda vore fast-

ställd. Möjligen bör den tillerkännas en högre plats, och stäl-

las, såsom förut vanligt varit, i närheten af de unguiculerade

ordningarna, ehuru de dithörande djuren stå särdeles lågt med

hänsyn till intelligens, sensibilitet m. m., och ordningen har

haft sina flesta och mest luxurierande former under försvunna

geologiska perioder (Megatherkm, Mylodon, m. fl.)

De skiljaktigheter, som förefinnas mellan de båda sista ord-

ningarna {Marsupialia och Monotremata)
,
synas oss vara af den

betydenhet, att dessa ordningar böra betraktas såsom särskilda

phalanger. De karakterer, som utmärka den sista ordningen,

äro så egendomliga, att den derigenom visar sig såsom en egen

grupp gent emot alla de andra däggdjuren. Kedan de Blainville

(1816) och med honom Th. Huxley m. fl. hafva indelat dägg-

djuren i 3me underklasser: Monodelphia, DideJj^hia och Orni-

thodelpJiia, af hvilka den första omfattar alla Placentalia, den

2:dra Marsupialia^ och den 3:dje Monotremata. Vi se således,

att de karakterer, som tillkomma de tvenne sistnämnda grup-

perna hafva af dessa författare blifvit så högt uppskattade, att

dessa grupper af dem blifvit betraktade såsom underklasser.

Vid de af Milne Edwards uti den ofvan framställda öfver-

sigten, anförda karaktererna få vi göra följande anmärkningar.

Uti karakteristiken för 3:dje underklassen (Implacentalia) anfö-

res bland annat, att hjernan saknar "mésolobe," d. v. s. corpus

callosum. Denna karakter är sannolikt hemtad från K. Owen;

men enligt både H. Flower ^) och Th. Huxley 2) beror den på

ett förbiseende, och implacentalierna såvälsom placentalierna

hafva alla corpus callosum, men den är mindre utbildad hos de

förra, och kan derföre der lätt undgå uppmärksamheten.

Bland de för legionen Micrallantoidea uppgifna karakte-

rerna anföres den, att underkäkens ledknappar äro rundade el-

ler aflånga. Hos gnagarne (Glires) hafva de, som bekant, den

sistnämnda, eller mer eller mindre aflånga formen, men hos de

andra ordningarna inom ifrågavarande legion äro de i allmänhet

1) On the Commissures of the Cerebral Hemispheres of the Marsupialia

and Monotremata as compared with tliose of the Placental Mammals. Phi-

losophical Transactions 1865, pag. 633.

2) An Litroduction to the Classification of Animals, pagg. 88 & 89.
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transversella, och ingalunda rundade, om än deras utsträckning

på tvären oftast är mindre , än hos rofdjuren. Slägtet Chiromys

bland halfaporna torde vara det enda, som har dem rundade.

Hos somliga gnagare närma de sig den rundade formen, ehuru

dock alltid deras longitudinella dimension är störst.

För phalangen Hyracina (Lamnunguia) anföras
,
jemte an-

dra karakterer, den att de ha fyra tår och fullständigt tandsy-

stem. Hvad tårna beträffar, är det för längesedan ådagalagdt ^),

att de endast på framfötterna ha fyra tår, och tre d:o på de

bakre. Tummen å framfötterna är rudimentär och dold under

huden. I afseende på tänderna, har denna uppgift troligen här-

ledt sig derifrån, att Gr. Cuyier i början-) antog, att den uti

ett visst utvecklingsstadium hade hörntänder i öfverkäken, som

sedermera falla bort. Cuyier, liksom de Blainville, erfor dock

sedermera, att dessa förmodade hörntänder icke voro något an-

nat, än 2:dra dentitionens framtänder, som med sin spets skjuta

upp utanför l:sta dentionens d:o medan dessa ännu sitta qvar,

hvarigenom djuret vid sådant förhållande visar sig med fyra

framtänder i öfverkäken. Cuvier uppgifver derföre sedermera ^)

,

äfvensom de Bläinville
,
bestämdt, att Hyrax helt och hållet

saknar hörntänder. Giebel^), som äfven helt och hållet från-

känner dem hörntänder, uppgifver, att de utanför de 2:ne nor-

mala framtänderna i öfverkäken ha ett par andra sådana, som

tidigt falla bort, och förmodar, att det varit dessa, som Cuvier

ansett för hörntänder. Således är det till fullo konstateradt, att

de hafva ofullständigt tandsystem.

Slutligen anse vi oss här böra nämna, att till ordningen

Lamnunguia endast räknas slägtet Hyrax, med omkring 5 arter

från Afrika och vestra Asien; till ordn. JBelluce slägtena Hippo-

potamus, Dicotyles^ FJiacochoerus , Fotamochoerus ^ Sus och Ba-
hirussa (Porcusy, till ordn. Tylopoda kamel- och lamadjuren;

och till ordningen Traguli slägtena Tragulus och Hyoemoschus

,

det förra med fem lefvande arter från Indien, Siam, Malacca,

1) Se t. ex. DE Blåinville, Ostéographie , livrais. 18, pagg. 29 &32;
Atlas fascic. 18, pl. 3; och C. F. Naumann: Om Hyrax capensis. Anato-

misk afhandling. Lund 1848, pagg. 11 & 12.

2) Annales du Museum, III.

3) Eecherclies sur les ossements fossiles, T. II, 1, pag. 137, 3:e édit.

4) L. c. pag. 37.

5) Die Säugethiere, pag. 211.
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och indiska öarne, isynnerhet dessa, och det sednare med en

lefvande art från vestra Afrika, och en fossil d:o från Frankrike.

Traguli, liksom Tylopoda hafva förut alltid blifvit räknade till de

idisslande djuren (Buminantia) , och de förra af äldre författare

,

ja ännu t. o. m. af Giebel (Die Säugethiere) blifvit upptagne uti

slägtet Moschus'^). Den typiska formen af detta slägte, M.

moschiferus öfverensstämmer fullkomligt med de normala Pe-

cora, och följaktligen äro skiljaktigheterna mellan slägtena Tra-

gulus och Moschus mycket stora.

Sedan Professor S. Nilsson 2) framställt åtskilliga, till stor

del af honom sjelf gjorda, och sedermera bekräftade, högst in-

tressanta iakttagelser öfver en fordom större utsträckning åt sö-

der och sydvest af skånska landet, och deraf med rätta dragit

den slutsatsen, "att Skåne fordom varit landfast med Tyskland,"

har han vidare derpå, rörande härkomsten för vår däggdjurs-

fauna, byggt en theori, som till sina hufvuddrag af alla måste

antagas. Med hänsyn till denna härkomst har han indelat

nämnda fauna uti 2:ne afdelningar: l:o) en Germanish, omfat-

tande alla de inhemska däggdjur, som till Sverige invandrat

från Grermanien eller Tyskland; och 2:o) en Siherislc, omfat-

tande dem, som, sedan Skandinavien, på grund af landets höj-

ning öfver hafvet, blifvit förenadt med norra Kyssland, till Skan-

dinavien invandrat från detta sednare land. Vi vilja korteligen

i öfverensstämmelse härmed säga, att alla de af våra däggdjur

tillhöra den förra kategorien, eller äro af germaniskt ursprung,

som i anseende till sin geograpliiska utbredning inom Sverige

äro sydliga, och hvilkas fortgående utbredning hos oss emot

norden kan konstateras; och att deremot alla de äro af nord-

ryskt eller siberiskt ursprung, som hos oss hafva en nordlig ut-

bredning, samt fortfarande hålla på att utbreda sig emot söder.

Dessutom hafva utan tvifvel alla de subfossila, till dels hos oss

1) För kännedomen om dessa djur hänvisa vi till: Kecherches anato-

miques, zoologiques et paléontologiques sur la famille des Chevrotains, par

Alph. Milne Edwaeds; Annales des Sciences naturelies, 5:e serie, Zool.

Tome 2; och till: De Tragulo javanico, dissertatio Zootomica, pro gradu

medico, auctor J. G. H. Kinbeeg, Lunda?, 1849.

2) Skand. Fauna, Däggdjuren, 2:dra upplagan, 1847, pagg. VI och

följande.
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utdöda däggdjur, hvilkas ben blifvit funna i Skånes torfmossar,

till detta land invandrat från mellersta Europas kontinent. En
och annan art, som först inkommit söderifrån, har sedermera

äfven invandrat norrifrån. En del arter, nemligen de , som hafva

kunnat uthärda isperiodens hårda klimat, torde ej böra betrak-

tas såsom invandrade.

Ordningen CHIROPTEKA , Blumenbach. 1779. (Hand-
vingar; Flädermöss, eller rättare Fladdermöss.

Denna ordning, som inom systemet i allmänhet är den 3:dje,

och inom vår inhemska fauna är den l:sta, omfattar alla de

unguiculerade eller med Mor försedda däggdjur^ som hafva

främre extremiteterna utbildade till hudvingar, som hafva en

liten slmjformig med decidua förenad placenta , och ettfullstän-

digt system eller 8:ne slag enJcla tänder — framtänder, hörn-

tänder och kindtänder ^).

De förete en märkbar tendens eller anslutning till de båda

första ordningarna, eller cohorten Primates. Bland de karak-

terer, som ådagalägga detta, vilja vi nämna: l:o) en fri tumme
å främre extremiteterna, derigenom antydande den motsättliga

tummen hos dem. Det händer stundom, ehuru sällan, att man
hos handvingarne, liksom hos aporna, finner en med platt nagel

försedd motsättlig tumme å bakre extremiteterna. Exempel der-

på lemnar slägtet Chiromeles Horsfield^), med 2:ne arter från

Siam, Java, Sumatra och Borneo, enligt Temminck*).

2:o) tvenne spenar, belägne på bröstet.

3:o) en fri, hängande penis.

4:o) att de oftast ha fyra, och aldrig flera framtänder i

öfverkäken.

5:o) visar skulderbladet, särdeles det af pteropodiderna en

1) Af yj^Qf hand, och tttsqov, vinge.

2) Tänderna äro för öfrigt underkastade betydliga vexlingar, så att t.

ex. framtänderna kunna stundom saknas helt och hållet i endera af käkarne.

Stundom hafva ungarne tre slag af tänder, då de äldre blott hafva två d:o

(Temminck; Monographies de Mammalogie, T. 1, pag. 159).

3) Zool. Eesearches, Part. 8.

4) Monographies de Mammalogie, T. 1, pag. 218, & T. 2, pagg. 345

& 348.
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ganska stor öfverensstämmelse med det hos nämnda cohort, isyn-

nerhet hos menniskan och de anthropomorpha aporna, om än i

vissa detaljer märkbara skiljaktigheter stundom förefinnas.

Med halfaporna {Frosimi(B) öfverensstämma de dessutom i

sin nattliga rörlighet^).

Handvingarnes eller chiropterernas hudsystem utmärker sig

från det af de andra däggdjuren derigenom, att det bildar mer

och mindre betydande hudbihang , eller är förenadt med en mer

och mindre stark utveckling af en del af huden betäckta appen-

diculära delar, såsom de stora vingarne, som genom huden äro

sammanbundna med de bakre extremiteterna , de ofta stora öro-

nen, med det hos de flesta stora öronlocket (tragus)^ och de

hos många förekommande hudflikar, som dels omgifva näs-

borrarne och dels äro fästade på öfre sidan af nosen. Dessa

bildningar bidraga i väsendtlig mån till att gifva dem sitt

utseende. Detta är underkastadt betydande vexlingar; men

hos inga af dem torde det egentligen kunna sägas vara möss-

1) Förtjensten af att först hafva gifvit flädermössen sin rätta plats i

grannskapet af Primates tillkommer Brisson, som uti sitt för sin tid ut-

märkta arbete "le Regne Animal divisé en six classes," etc; Paris 1756,

dels uti en synoptisk tablå, pag. 22, och dels å pag. 223 upptagit dem till-

sammans med halfaporna uti däggdjurens ("Quadrupedes") 14:de ordning,

der de utgöra 2:dra sectionen, under det att halfaporna bilda den l:sta.

Den föregående 13:de ordningen utgöres äfvenledes af 2:ne sectioner, af

hvilka den l:sta omfattar aporna, och den 2:dra fläderhundarne. Orsaken,

hvarföre han skiljt fläderhundarne från flädermössen, och ställt dem uti en

annan ordning, är den, att hans däggdjurssystem, hvad ordningarna be-

beträffar, är grundadt på tandbyggnaden , och hos de af honom kända for-

merna af flädermössen hade han funnit 6 undre framtänder (hvilket antal

han äfven trott sig finna hos JProsimice) , då han deremot hos fläderhundarne

endast funnit 4 sådana framtänder, liksom hos aporna. Han begick emel-

lertid det felet, att ställa aporna så väl som flädermössen för långt ned i

systemet — Först i 10:de upplagan af Systema Naturce, tryckt 1758, förde

Linné flädermössen till ordn. Primates, utan att nämna något om det an-

förda arbetet af Brisson, hvilket sannolikt då för honom var obekant. Uti

den föregående, af honom sjelf redigerade 6:te upplagan si Systema Naturce,

iiyckt 1748, hade han upptagit flädermössen sist bland rofdjuren, näst efter

slägtet Talpa. — Den bästa afhandling om flädermössen från denna aflägsna

tid, är den, som Daubenton lemnat uti Mémoires de Mathématique & de

Physique de TAcademie Royale des Sciences å Paris, année 1759, pag. 374,

under titel: Mémoire sur les Chauve-Souris. Denna afhandling är så ut-

märkt, att den öfverträffar många sednare. Titelbladet å den Tome, hvari

den står, har tryckningsåret 1765.
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likt i annat hänseende, än att de oftast äro små ludna dägg-

djur, liksom mössen, ehuru en dylik föreställning legat till grund

för den allmänna benämningen flädermöss. Deras stora vingar

och den mellan dem och fötterna utsträckta huden ger dem ett

så egendomligt utseende, att de icke kunna förliknas vid några

andra lefvande djur Om man ser bort från vingarne och de

egendomliga hudbihangen, så tyckas de större formerna, eller

pteropodiderna förete mesta likheten med en del halfapor, och

de mindre, eller vespertilioniderna med en del insektätare (In-

sectivora). Kroppen är i allmänhet kort och undersätsig samt

bred, och med en mer eller mindre kort hals. Hufvudet är

stort, och den bakre delen af kroppen är jemförelsevis mindre

utbildad än den främre, så att tillfölje deraf jemnvigten under

flygten icke stores deraf att vingarne ha sitt fäste framom krop-

pens midt. Med undantag af flyghuden, nosen och öronen, är

den i allmänhet betäckt af en mer eller mindre tät och yfvig

hårbeklädnad^), som utmärker sig derigenom att den saknar

egentlig bottenfäll, och derigenom att håren under microscopet

visa sig försedda med tvärgående ojemnheter å ytan, ja stundom

äro liksom segmenterade. Man har antagit, att denna hårens

byggnad har för ändamål att ersätta saknaden af bottenfäll, och

hindra den hastiga bortgången af den från kroppen utström-

mande värmen.

Främre extremiteternas förvandling till vingar gifver hand-

vingarne sin mest utmärkande karakter och sitt namn. Denna

förvandling har för det första åstadkommits derigenom , att större

delen af de till dessa extremiteter hörande benen erhållit en

utomordentligt stark tillväxt, och de af dessa så kallade långa

benen tillfölje deraf en utomordentlig längd. Skulderbladet har

blifvit betydligt större än hos de andra däggdjuren, ehuru det

bibehållit en form, som, isynnerhet hos pteropodiderna, i hög

grad liknar den hos de högre Frimates; och åess processus co-

racoideus har blifvit ovanligt lång. Nyckelbenen (claviculcé)

hafva äfven blifvit ovanligt stora och långa , för att kunna gifva

1) De enda djur, som sannolikt visat en habituell likhet med dem,

ehuru med en annan kroppsbetäckning, äro de utdöda flygödlorna (Pterodac-

tylus), hvars förstenade skeletter blifvit funna i den mezozoiska eller secun-

dära periodens lager (Jura och Kritan).

2) Hos det ofvan anförda slägtet Chiromeles är kroppen nästan helt och

Jiållet naken.
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ett desto starkare stöd åt de med sin öfre eller främre ända

från bröstkorgen ganska långt aflägsna skulderbladen. Genom

denna anordning har vunnits mera utrymme för de starka och

stora muskler, som gå från bröstkorgen till skulderbladet och

öfverarmen. Derigenom har äfven vunnits en ovanlig rörlighet

hos skulderbladen i riktningen bakifrån framåt eller uppifrån

nedåt, och tvärtom, hvilken utan tvifvel utöfvar ett väsendtligt

inflytande på deras flygt. Då en friare , eller arthrodisk articu-

lation mellan skulderbladet och öfverarmen , skulle hafva försva-

gat den styrka, med hvilken den sednare rör sig under flygten,

så har skulderbladets ledgrop (cavitas glenoidalis) erhållit en

ovanlig form, och är ej rund, utan aflångt oval i en riktning,

som är parallel med skulderbladets plan, och i förening dermed

är öfverarmens ledhufvud icke halfklotformigt , utan ovalt; och

articulationen mellan skulderbladet och öfverarmen har till större

delen blifvit inskränkt till en ginglymus i samma rigtning, som

horisontalplanet; och öfverarmens rörelse i vertical riktning är

mycket mera begränsad. Hos en stor del handvingar, t. ex.

vespertilioniderna, har denna articulation blifvit ytterligare både

förstärkt och inskränkt^) derigenom, att tuberculum majus med
sin inre konvexa och med ledbrosk beklädda yta articulerar emot

en konkav broskbetäckt ledyta å öfre sidan af condglus scapu-

IcBj och mellan cavitas glenoidalis och fästet för processus co-

racoideus. För att å öfverarmbenet bereda ett starkt fäste för

den stora bröstmuskeln (musculus pectoralis major) , som här,

liksom hos foglarne, synes vara den vid flygten kraftigast ver-

kande muskeln, har den från tuberculum majus utgående kam-
men (spina tubercuU majoris eller crista deltoidea) blifvit stor

och utstående. För att bereda ett dylikt fäste å bröstbenet för

samma muskel, har detta ben, liksom hos foglarne, fått en mer
eller mindre hög kam (crista sterni)^ som isynnerhet är märk-
bar på bröstbenets öfversta eller främsta del — manuhrium
sterni; och det är utan tvifvel för att gifva bröstkorgen en för

flygten behöflig större styrka, som dess hsemapophyser, eller

refbensbrosken, blifvit — äfven såsom hos foglarne — förbe-

nade. Den omständigheten , att underarmen är betydligt längre

än öfverarmen, bidrager utan tvifvel till att förhöja vingarnes

1) Förstärkt derigenom att den blifvit fastare , och inskränkt derigenom
att den blifvit mera begränsad och mindre frj.
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styrka och duglighet, emedan vi finna en dylik skiljaktighet uti

längd mellan dessa ben hos starkt flygande foglar, t. ex. Hi-

rundo, Cypselus
,
Caprimulgus. Då vingarne under flygten böra

hållas uti pronations-läget, så följer deraf, att articulationen

mellan öfver- och underarmen ännu mindre än den mellan den

förre och skulderbladet kan vara fri , och derföre har den genom

en derefter lämpad form å dessa bens med hvarandra articule-

rande ytor blifvit inskränkt till en ginglymus. Emedan under-

armen sålunda endast borde utföra enkla rörelser, kunde dessa

verkställas af ett enda ben, och derföre har armbågbenet (ulnd)

blifvit reduceradt till ett mer eller mindre obetydligt rudiment,

och strålbenet (radius) har, i öfverensstämmelse med det ofvan-

nämnda pronationsläget , blifvit vridet i pronationsriktningen.

Handlofvens ben (pssa carpi)^ som äro små, men talrika, (en-

ligt C. F. Naumann 9 hos våra flädermöss), hafva erhållit en

ganska stor rörlighet, som ej blott medgifver en fullständig

flexion af de på dem fästade utomordentligt långa (med undan-

tag af tummens) mellanhandbenen (ossa metacarpi) emot under-

armen, utan äfven en stark utspärrning och fullständig hoplägg-

ning (liksom af strålarne i en solfläder) af desamma ^). Den

fria tummen, som ej fått någon funktion för flygten, har för-

blifvit mer eller mindre kort , och är i allmänhet beväpnad med

en stark klo. Hvad de öfriga fingrarne beträffar, så hafva de, lik-

som mellanhanden, i allmänhet blifvit betydligt förlängda, men de

förete dock stora vexlingar såväl i förhållandet sig emellan, som

mellan de skiljaktiga familjtyperna. I allmänhet är det mellersta

fingret, eller det 3:dje det längsta, och 3:dje phalangen å 4:de

och 5:te fingrarne saknad, eller ofullständig, och å alla fing-

rarne l:sta phalangen mest utbildad. Hos pteropodiderna har

pekfingret eller 2:dra fingret 3me fullständiga phalanger, och

den sista merendels beväpnad med klo , då detta finger deremot

hos vespertilioniderna i allmänhet blott har en ej alldeles full-

ständig ^) phalang , som genom ett långt senband är samman-

bunden med ledkapseln vid ledgången mellan l:sta och 2:dra

phalangerna å 3:dje fingret; och samma finger har hos slägtet

1) C. F. Naumann: Några ord om byggnaden af främre extremiteten

hos slägtet Vespertilio; Kongl. Wetenskaps Akademiens Handlingar för år

1850 (tr. 1851), pag. 143.

2) Dess yttre ända saknar epiphys. Det senband som här finnes, bi-

drager mycket till att öka vingens styrka.
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BJiinolophus ej någon phalang, och förefinnes således i sjelfva

verket icke der. Det 3:dje eller längfingret har hos vesperti-

lioniderna 3:ne phalanger, men hos pteropodiderna hlott 2:ne,

liksom äfven 4:de och 5:te fingrarne. Yttersta spetsarne af 3:dje

och följande fingrar äro i allmänhet broskartade och böjliga, för

att vid händelse af någon stöt mot ett främmande föremål icke

vara blottställda för att kunna brytas.

Det är för det andra tydligt, att de främre extremiteternas

muskulatur vid denna transformation kommit att blifva betydligt

modifierad, för att kunna tjena till det afsedda ändamålet, och

att somliga muskler, hvars verksamhet blifvit förhöjd, erhållit

en förhöjd utveckling, och andra deremot blifvit reducerade^).

I afseende på dessa extremiteters transformation och bygg-

nad för öfrigt, vilja vi anföra hvad C. F. Naumann (å anf. st.)

derom yttrat. "Hela denna främre extremitet är inhöljd uti en

fördubbling af en ganska tunn, på de flesta delar hårlös hud,

hvilken är beklädd med en epidermis af platta polygonala cel-

ler, uti hvilka talrika brunsvarta pigmentkorn innehållas. Denna

hudfördubbling ligger som större eller mindre, triangulära hin-

nor mellan skuldran, armbågsvecket och carpus, mellan 3:dje

och 4:de samt mellan 4:de och 5:te fingrarne-); dessutom upp-

tager den hela rummet mellan 5:te fingret, armen, kroppens

sida och bakre extremiteten ända till tarsus, och vidare derifrån

till svansspetsen, och utgör den så kallade flyghuden. Långs

yttre kanten är denna flyghud försedd med liksom ett rynkband

af elastisk väfnad; dylika (band), ehuru finare, genomkorsa i

mängd de särskilda afdelningarne af flyghuden, hufvudsakligen

i riktning från finger till finger, och från extremitet till extre-

mitet. Alla dessa elastiska band äro utspända, då djuret flyger;

men återtaga sin förra ursprungliga längd, då djuret hvilar,

hvarigenom flyghuden sammanlägges till minsta möjliga rum (vo-

lum), och der bibehålies i sitt läge utan någon hufvudsaklig

muskelverksamhet. Yerkan af dessa band förstärkes vid främre

extremiteten af följande tre muskler, hvilka gå till flyghuden,

1) Se den utmärkta ofvan citerade afhandlingen af C. F. Naumann.

2) Vi få tillägga, att en smal hinna förefinnes äfven mellan 2:dra och

3:dje fingrarne. — Efter de olika ställena för flyghudens fäste indelas den

{patagium) uti skulderflyghuden {pat. Jiumerale); fingerflyghuden (paf. di-

gitale); ländflyghuden {pat. lumbare); och svansflyghuden {pat. caudale eller

interfemorale).
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och äfven hafva ofvannämnde ändamål. Den lista utgår från

crista occipitalis som en smal och tunn muskelbuk, sträcker sig

till skuldran, der den sammanflyter med en^) kort och trind

sena , hvilken kommer från öfre delen af portio sternalis musculi

pectoralis majoris. Den lilla muskelbuken öfvergår derefter uti

ett elastisM ligament, hvilket i kanten af flyghuden fortlöper

till trakten af armbågsvecket. Här vidtager ånyo en liten kort

muskelbuk, hvarefter ofvannämnde band fortsättes i sin förra

egenskap till handlofven, går mellan tummens långa böjsena och

dess första phalang, vidare långs yttre randen af 2:dra fingret

och dess slutligament , samt förlorar sig slutligen i huden mot

3:dje fingrets spets. Mellan nämnde elastiska ligament och arm-

bågsvecket, just under den lilla omtalade muskelbuken är en tä-

tare ansamling af de elastiska trådar, hvilka öfverallt förefinnas

mellan flyghudens begge blad, och hvilka tydligen tjena att för-

stärka verkan af nämnde ligament. Denna apparat håller, un-

der hvilan, underarmen närmad till öfverarmen. — Den 2:dra,

likaledes en liten fin och tunn, spolformig muskel, utgår fi:ån

bakre sidan af ossis humeri mellersta del, utanför sträcksenan,

slår sig bakomkring denna inåt till insidan af armbågsleden,

öfvergår derpå snart i ett elastiskt ligament, som trådformigt

förgrenar sig uti den del af flyghuden, som ligger mellan 5:te

fingret och underarmen. — Den 3:dje utgöres af två små spol-

formiga muskler, hvilka framkomma från axelhålan , och här ge-

nom tvenne senhinnor stå i samband med öfre ändan af os hu-

meri ; de öfvergå likaledes uti elastiska ligamenter, hvilka tråd-

formigt förgrena sig i flyghuden mellan armbågen och tarsus. —
Dylika flyghudmuskler finnas äfven vid bakre extremiteten."

Ehuru denna beskrifning i hufvudsaken lämpar sig för alla

handvingar eller Chiroptera, böra vi dock erinra, att den är

grundad på iakttagelser å arter af slägtet Vespertilio. Yingarne

förete åtskilliga icke obetydliga modifikationer, såsom redan blif-

vit yttradt, hos olika grupper af denna ordning. Hos en del

träffa vi korta och trubbiga vingar, och hos andra långa, smala

och spetsiga, och, liksom hos fogiarne, äro de, som hafva den

sednare vingformen, utrustade med större flygförmåga. Då vin-

gens mer eller mindre smala och spetsiga form beror till huf-

vudsaklig del på längden af det 5:te fingret, så kan den, och i

1) "Stundom 2:ne; den längre åtminstone af elastisk väfnad."
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förening dermed äfven flygförmågan, beräknas efter proportionen

mellan längden af 5:te fingret och densamma af 3:dje d:o, eller

ock af hela vingen Ju mindre 5:te fingret är i proportion

till dessa båda, desto smalare är vingen och desto snabbare är

flygten. Efter denna beräkning bör Vesperugo nodula vara den

bland våra , som har den snabbaste flygten , och detta torde ock

vara bekräftadt af verkligheten.

Utom de ofvan omnämnda gröfre elastiska trådarne mellan

flyghudens båda hudskifvor, finnes der mellan dessa en ganska

tät väfnad af microskopiska elastiska fibriller, som ytterligare

förhöja vinghudens elasticitet. Derjemte förgrena sig uti och mel-

lan dem blodkärl och en mängd fina nerver, hvilka sednare för-

läna flyghuden den fina känsel, medelst hvilken flädermössen

kunna urskilja intrycket af de tätare luftlagren i grannskapet af

af något fast föremål, och dymedelst undvika att stöta emot,

äfven om de äro i saknad af synsinnets biträde^). Tummen,
som icke har någon direkt betydelse för flygten, begagna de att

klamra sig fast med dels när de gifva ifrån sig sin träck, och

dels när de framföda sina ungar, o. s. v. Vid dess bas är i

allmänhet en tydlig trampknöl, på hvilken de stödja sig vid

gåendet eller krypandet. A deras ansigte förefinnas ett par kört-

lar, med hvars oljaktiga secret de besmörja flyghuden, för att

hålla den smidig, samt för att gifva den förmågan att slå vat-

ten ifrån sig.

Vi se således af denna beskrifning, att deras vingar äro af

en med foglarnes fullkomligt olik byggnad. De måste också

betraktas såsom varande mindre dugliga för sitt ändamål än des-

sas. Detta visar sig uti deras flygt , hvilken hvarken är så snabb

eller så uthållig , som de foglars , hvilka äro kända såsom starka

flygare. De hafva i allmänhet icke, såsom foglarne, förmågan

att med stillastående eller nästan stillastående vingar kunna

1) J. H. Blåsius: Naturgeschichte d. SäugetMere Deutschlands. Braun-

schweig 1857, p. 21.

2) Spallanzani, som i detta hänseende med flädermöss anställde för-

sök, erfor, att de, sedan de blifvit beröfvade sina ögon, och öronen och

näsborrarne bhfvit tillstoppade , under det de kringflögo uti ett rum , i hvil-

ket man hade utspändt kors och tvärs en mängd streck , likväl undveko att

stöta emot dessa. Likaledes har man iakttagit, att de kunna flyga mellan

grenarne i de tätaste trädkronor, utan att stöta emot. Spallanzani ville p
derföre tillerkänna dem ett 6:te sinne. t
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segla genom luften, utan de flyga med oupphörligt fladdrande

vingslag, och deras flygt kan snarare förliknas vid fjärilarnes

än vid foglarnes, ehuru snabbare än de förras^). Detta hindrar

dock icke, att man ofta kan få se dem göra mycket snabba

vändningar i luften dels vid lek med hvarandra, och dels för

att undvika något föremål, eller fånga någon insekt. Deras

flygt är ljudlös , såsom de foglars , hvilka under natten söka sitt

rof. Då deras bakre extremiteter äro jemförelsevis föga utbil-

dade samt mindre rörlig:a , sa att de icke med dem kunna hoppa,

hafva de ej så lätt för att kunna flyga upp från marken, och

de bruka derföre vanligen, innan de utbreda sina vingar till flygt,

krypa upp på något öfver marken upphöjdt föremål. Yi hafva

emellertid haft tillfälle att iakttaga, att den långörade fläder-

musen med temlig lätthet flög upp från ett jemnt golf. Då de

sålunda äro svagare flygare än foglarne, och oftare å mellan-

stunder under flygten, tillfölje af det oupphörliga fladdrandet,

behöfva hvila, är det naturligt, att de icke kunna företaga dylika

längre af årstiderna beroende vandringar, som foglarne. Der-

emot strider äfven deras vinterdvala Men man har dock med

full säkerhet erfarit, att de stundom företaga vandringar af min-

dre utsträckning. Så har Heuglin för ej länge sedan iakttagit,

att flädermössen i Bogosländerna i nordöstra Afrika vandra med

boskapshjordarne, emedan de i deras grannskap finna en rikli-

gare näring uti den massa insekter, som åtfölja boskapen

Under slutet af sommaren och början af hösten får man stun-

dom hos oss se dem uppträdande i betydlig mängd på sådana

ställen, der man förut iakttagit endast få eller enstaka indivi-

der; och, ehuru detta till stor del bör tillskrifvas den omstän-

digheten, att deras antal blifvit tillökt med de fullvuxna ungarne,

är dock skillnaden esomoftast för stor för att kunna förklaras

genom något annat, än en tillkomst af nya individer från en an-

nan trakt.

Beträffande handvingarnes eller chiropterernas öfriga all-

männa karaktererer, hafva de vanligen en mer eller mindre trub-

big, stundom dock temligen spetsig nos, som ibland är klufven,

1) S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdj. 2 uppl. 1847, pag. 6.

2) Det har sannolikt varit iakttagelser af denna dvala eller hibernation

som först väckt tanken på, att flyttfoglarne skulle lägga sig i vinterdvala,

då de vid flyttningen försvinna.

3) A. E. Brehm: Illustrirtes Thierleben, l:er Bd. pag. 158.
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och i allmänliet har naken eller nästan naken spets. Ögonen äro

oftast små, men medelmåttiga hos pteropodiderna eller fläderhun-

darne; och man har på grund deraf antagit, att deras syn under

mörkret eller skymningen vore ganska begränsad, och att den ersat-

tes af deras fina hörsel och känsel. Deras pupill lär emellertid un-

der mörkret kunna betydligt utvidgas , och deras synförmåga torde

derföre icke vara så inskränkt, som man förmodat. Öronen äro

ofta stora, hos pteropodiderna medelmåttiga eller små, och de

äro i allmänhet försedda med ett tydligt och mer eller mindre

stort öronlock (tragus); och man har erfarit, att hörseln, åt-

minstone deras, som hafva stora öron, är mycket fin, och att

de kunna gifva öronen en vibrerande rörelse. Spenarne äro 2:ne,

vanligen belägna på bröstet , mera sällan (si. Fteropus) vid arm-

hålorna. Honorna af en del af de med hudskifvor vid nosen för-

sedda handvingarne (istiophorer) hafva i grannskapet af genita-

lia ett par körtlar, vid hvilka deras ungar strax de äro fram-

födda suga sig fast, och som stundom blifvit oriktigt ansedda

för spenar. De bakre extremiteterna äro jemförelsevis små och

svaga, detta dock i mindre grad hos pteropodiderna. Då de,

jemte det att de göra tjenst för krypning eller gång samt för

anklamring eller upphängning, hafva till sin uppgift, att vara be-

hjelplige vid flygten, derigenom att de bidraga till att utspänna och

rikta den vid dem fästade länd- och svansflyghuden , så äro de i all-

mänhet riktade bakåt, och dels härigenom, och dels derigenom att

de i sina rörelser äro hindrade af flyghuden , äro äfven dessa extre-

miteter föga duglige till gång eller språng. De äro försedda med
fem nästan lika långa tår, af hvilka l:sta tån, som endast har 2:ne

phalanger, tillfölje af extremiteternas riktning, är vänd utåt, och

endast undantagsvis är motsättlig. I allmänhet äro alla tårna be-

väpnade med stora , krökta och spetsiga klor. Hos en stor del är

fotvristen försedd med ett öfvertaligt vid hälbenet fästadt smalt

och långt, till dels broskartadt ben, det så kallade sporrhenet,

som är omslutet af svansflyghuden vid dennas bakre kant, och

tjenar till att bidraga till dess utspänning. Dessa extremiteter

begagnas föga för gång, men mera för klättring uppför väg-

garne af de ihåligheter i träd
,
klippor eller murar, der de ligga

1) Man har vanligen uppgifvit, att pteropodiderna och en del andra, t.

ex. BhinolophuSy sakna tragus, men Owen (Anatomy of Vertebrates, vol.

ni, pag. 229) har dock funnit den tydlig hos de förra.

7
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dolda, samt dessutom för att hänga sig fast med. De träffas

nemligen ofta fastade med bakfötternas klor och i hängande ställ-

ning med hufvudet nedåt, dels under trädens grenar, och dels

under diverse andra föremål, ofta under det de tillbringa vinter-

dvalan, och eljest under det de hvila, det vare sig under da-

garne i sina gömslen, eller under hvilostunderna mellan flygten

under nätterna. Då således både de främre och bakre extremi-

teterna äro mindre tjenliga för gång på marken, är det natur-

ligt, att deras rörelser på denna i allmänhet äro mycket otymp-

liga. Det händer emellertid stundom att de på detta sätt kunna

röra sig fortare än man skulle kunua förmoda, och somliga ut-

ländska arter lära kunna springa nästan så fort, som en råtta.

Svansen, som till större eller mindre del är omsluten af

svansflyghaden, är stundom temligen lång, och stundom rudi-

mentär, eller ock ingen (utländska arter) ; och äfven den är be-

hjelplig vid svansflyghudens utspänning och riktning, så att denna

sednare i förening med den och de bakre extremiteterna under

flygten gör samma tjenst, som foglarnes stjert, ehuru ett sämre

redskap än denna. Dessutom böja de, under det de hänga fä-

stade med tummarne å vingarne , svansen med dess flyghud upp

emot buken, och bilda deraf ett slags pung eller hängmatta,

uti hvilken ungarne vid födseln emottagas.

Deras skelettbyggnad utmärker sig genom en skyndsam för-

bening, liksom hos foglarne, så att suturerna i allmänhet tidigt

försvinna, såväl mellan hufvudets ben, som de mellan epiphy-

serna och deras respectiva ben. Hos pteropodiderna får man
dock stundom temligen länge se suturer mellan näsbenen och

öfverkäken, och mellan mellankäkbenen och de angränsande be-

nen; och hos vespertilioniderna förblir i allmänhet klippbenet

(pars petrosa)^ med det stora nästan ringformiga os tympani-

cum skildt, och faller derföre under macerationen lätt bort; och

hos de sednare förblir suturen mellan båda underkäksgrenarne

ofta länge tydlig. Liksom foglarnes, är handvingarnes skelett

i allmänhet jemförelsevis lätt, ehuru benen hafva en betydlig

fasthet. Benhufvudets form är underkastad en mängd vexlingar,

isynnerhet då man jemför olika grupper med hvarandra. Hos en

del både fruktätande och insektätande (t. ex. pteropodider och

phyllostomatider) äro mellankäkbenen stötande intill, eller sam-

manvuxna med hvarandra; och hos andra, t. ex. våra ves-

pertilionider äro de åtskilda genom ett stort mellanrum; och
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hos somliga är deras gomdel förbenad , och hos andra icke. Som-

lige t. 0. m. sakna mellankäkben. Hos en del är nosen utdra-

gen och hoptryckt, och hos andra kort och bred. Mer eller

mindre långt framom eller nedom orbitalkanten är ett i allmän-

het tydligtforamen in/raorhitale ^ och ofvanför eller bakom detta,

ofta ganska nära intill, stundom innanför orbitalkanten, och

stundom på densamma, är ett mindre hål, hvilket är fossa

lacrymalis
,

eller, om man sk yHI^ foramen lacrymale^). Pann-

benen äro i allmänhet korta, ofta mycket korta, och sakna

oftast processus postorhitales ^ hvilka dock kunna förefinnas äf-

ven hos insektätande handvingar (slägt. Taphozous och Emhal-

lonura (Noctilionidce)
,
enligt Peters), jemte det de förekomma

hos de fruktätande (pteropodiderna). Kindbågarne äro ofta

spensliga, men saknas aldrig; stundom äro de starka, och t. o. m.

af samma form, som hos en del rofdjur (pteropodiderna). Or-

bitce äro ej skilda från tinninggroparne. Hjessbenen äro stora,

och mellan dem och nackbenet är ett mer eller mindre stort in-

terparietalben, som hos ungarne är distinkt, och hvartill man

ofta äfven hos de äldre finner spår. Nackbenet har ett stort,

bakåt riktadt foramen magnum, och mer eller mindre tydliga

pararaastoid-processer. Nackekammen är vanligen tydlig. Nå-

got förbenadt tentorium cerehelli finnes icke. Det förtjenar äf-

ven att anmärkas, att af hörselbenen incus och stapes hos en

del växa tillsamman -).

Eyggraden {columna vertehrarum) , med frånräkning af svan-

sen, är kort, och ofta i storlek aftagande bakåt. Halsens kotor

konstant 7; bröstkotorna vanligen 11 å 12; länd- och kors-

benskotornas antal ganska vexlande. De förras antal 5—7; de

sednares ofta 4 å 5, men stundom endast 3, och stundom 8—9.

Halskotorna äro i allmänhet breda och låga, och oftast sakna de

alla, med undantag af den 2:dra, neuraltaggar. Stundom (pte-

ropodiderna) är den 7:de försedd med en ganska hög sådan.

Bröstkotornas, isynnerhet de mellerstas neuraltaggar äro låga

och hoptryckta ; och deras diapophyser äro breda , korta och upp-

åt riktade. Ländkotornas neuraltaggar, ehuru äfven de låga,

äro dock i allmänhet något större. Deras sidoutskott eller di-

1) Uti Skand. fauna, Däggdj. pag. 31 anföres det såsom ett 2:dra fo-

ramen infraorhitale. — Jemför de Blainville: Ostéographie
,
Chéiroptéres

,

pag. 5.

2) Owen; Anatomy of Vertebrates, vol. III, pag. 228.

7*
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apophyser äro föga utbildade, så att nästan endast de bakerstas

äro tydliga. Korsbenskotorna äro med hvarandra orörligt sam-

manvuxna såväl med sina di- som neurapophyser, Bröstkotor-

nas pleurapophyser, eller refbenen äro breda
,
isynnerhet upptill,

och deras haemapophyser eller refbensbrosken äro i allmänhet

mer eller mindre förbenade, särdeles hos äldre exemplar. Nämnde
kotors hsemaltaggar, eller bröstbenet, äro vanligen sammanvuxna
till 2 eller 3 afdelningar, af hvilka den främsta, eller det så

kallade handgreppet Qnanuhrium sterni)^ — som synes (isynnerhet

tydligt hos pteropodiderna) vara bildadt af 2:ne haemaltaggar,

och har 2me stora sidoutskott, till fäste för nyckelbenen och

l:sta paret haemapophyser, och derigenom fått formen af ett T —
är den bredaste, den mellersta den längsta, och den bakersta

(svärdformiga utskottet
,
processus ensiformis) är den minsta af-

delningen ^).

De främre extremiteternas benbyggnad har till sina hufvud-

drag redan blifvit beskrifven. Yi få här endast tillägga något

litet. Nyckelbenen, som äro långa och stora, förete blott en

böjning, med den konkava sidan vänd bakåt. Skulderbladen,

som i allmänhet mycket likna dem af de högre Primates , förete

flera skiljaktiga former. Hos alla är fossa supraspinata betyd-

ligt mindre än /. infraspinata. Spina scapulce är mer eller

mindre hög, dock i allmänhet högst hos pteropodiderna, och

acromion är hos alla lång, och vid dess spets är ena ändan af

nyckelbenet fästad. Skulderbladets hals (colluwi) är mycket bred

,

och utvidgad vid fästet för den långa processus coracoideus.

Hos pteropoiderna och en del insektätande handvingar äro skul-

derbladen tjockare, samt af en mer eller mindre långsträckt

subtriangulär form, med triangelns bas, liksom hos menniskan,

bildad af skulderbladens öfre eller främre kant, och dess mot-

stående vinkel af den understa eller bakersta spetsen af desamma.

Hos våra vespertilionider äro de subrectangulära , med deras ba-

kersta ända rundad och försedd med ett broskartadt tillspetsadt

bihang, och deras inre skifva är tunn och genomsigtig. I af-

seende på underarmen, så företer armbågbenet några olikheter

deruti, att det hos somliga, t. ex. våra vespertilionider, är mera,

1) Hos pteropodiderna, Bhinolophus, Desmodus m. fl. är svärdformiga

utskottet merendels skildt från, men hos vespertilioniderna deremot sam-

manvuxet med midtelstycket.
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och hos andra, t. ex. pteropodiderna och si. Molossus, mindre

rudimentärt. Uti den yttre ändan af muscuhis triceps hrachii

strax innanför dess fäste vid ulna finner man ofta, isjmnerhet

hos äldre, ett stundom förbeiiadt brosk, som man ansett homo-

logt med patella ä de bakre extremiteterna , och derföre antagit

såsom olecranon, ehuru det stundom förefinnes jemte en tydlig

sådan process å ulna. Långs öfre sidan af radius är en ränna,

uti hvilken muskler hafva sitt läge, t. ex. musculus extensor

carpi radialis, och till dels m. ahdudor poUicis longus^ för

hvilken der derjemte är en sned grop öfver midten af samma

bens yttre sida.

Bäckenet är litet och företer flera egendomligheter. Tarm-

benen {pssa iliuni) äro smala, lineära och nästan trekantiga,

med den främre ändan något litet bredare. De äro oftast till

större delen af sin längd fastvuxne vid korsbenet. Blygdbenen

(pssa pubis) äro hos honorna vanligen icke förenade genom

någon fullständig symphysis, utom hos slägtet Nodilio. Vid

sin öfre eller främre del, nära intill tarmbenen hafva de ett

stundom mycket långt utskott, som är homologt med tuhercu-

Jum ileopectinceum hos menniskan, och som derför bör hafva

namnet processus ileopedinceus ^). Sittbenen (ossa ischii) hafva

i allmänhet en tydlig sittknöl (tuber ischii)^ som stundom är

sammanvuxen med den bakre delen af korsbenet, stundom

med densamme å motsatta sidan, och stundom är fri. Höft-

hålet (^foramen obturatoriuni) är stort. Acetabulum är stun-

dom (pteropodiderna) öppet baktill. — Lårbenet är rakt, samt

stundom starkare och stundom svagare byggdt, och med tro-

chanter major é minor ungefär lika stora. Underbenet

eller iibia och fibida) är ofta längre än, men stundom lika

långt som, eller t. o. m. kortare än lårbenet. Skenbenet (ti-

bia) är nästan alltid mera utbildadt än vadbenet (fibuJa)^ och

detta sednare saknar oftast den öfre ändan, och är der endast

representeradt af ett ligament, som fäster sig vid den yttre

condylus af skenbenet^). Inom slägtena Molossus och Des-

modus finner man, åtminstone stundom, fibula fullständig,

och t. 0. m. ganska stark Af farsens eller fotvristens

1) Denne är särdeles karakteristisk för handvingarnes bäcken.

2) Enligt GlEBEL och Kolenati saknas fibula hos Bhinolophus; men
enligt Blainville, Ostéogr. pl. XII, finnes den, ehuru smal, och lika stor

vid båda ändar, hos JRMn. ferrum equinum.

3) De Blainville: Ostéographie
,
Chéiroptéres, pl. XII.
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ben har astragalus ingen trocMea , och articulerar med tihia
,

under det att calcaneus articulerar med fihula. Vid tuherositas

calcanei är det ofvan anförda, till dels broskartade, så kallade,

sporrbenet fåstadt , och det kan svårligen betraktas såsom någon

fortsättning af calcaneus , emedan det genom sutur är skildt från

denne. De öfriga tarsalbenen äro af normal beskaffenhet, nem-

ligen ett os scaphoideum , och de vanliga fyra benen i den mest

aflägsna, eller 2:dra raden. Mellanfot- och tåben äro äfven till-

städes i normalt antal och af vanlig längd.

Tungbenet liknar mycket det af en del apor eller halfapor,

och dess främre horn (cornua anteriora), som äro längre och

smalare än de bakre (cornua posteriora) ^ bestå af en eller tvenne

leder, samt äro fästade vid ossa tympanica; och de bakre, som

ofta äro sammansmälta med tungbenskroppen , bestå af en led.

Tänderna, som äro underkastade betydande vexlingar, både

till form och antal, äro i allmänhet enkla och fullständiga, d.

v. s. af trenne slag: fram-, hörn- och kindtänder, om det än

stundom händer att framtänder helt och hållet kunna saknas an-

tingen i öfver- eller underkäken. De saknas nemligen icke hos

en och samma form i båda käkarne, och förefinnas derföre all-

tid i endera käken. Då den enda rationella indelningen af kind-

tänderna är den, som är grundad på deras utveckling uti: l:o)

dentes prmmolares och 2:o) dentes molares, eller på svenska

l:o) oäMa och 2:o) äUa kindtänder, d. v. s. l:o) sådane, som

hafva efterträdt mjölkkindtäDder, och 2:o) sådane, som icke hafva

gjort detta, utan äro ursprungliga; så är det nödvändigt att

känna till tandömsningen. Ännu är den, ty värr, föga känd;

men då det är sannolikt, att den inom denna ordning, liksom

inom de andra, icke företer några synnerliga skiljaktigheter mel-

lan nära beslägtade former, tyckes man vara berättigad att låta

de få gjorda iakttagelserna äfven sprida ljus der, hvarest man
ännu icke vunnit någon erfarenhet. Utan tvifvel är det samma

förhållande här, som inom de andra ordningarne: att inom en

och samma familj de äkta kindtändernas antal förblir konstant,

och att, när man träffar olikheter uti antalet af kindtänderna i

allmänhet, detta får tillskrifvas en föränderlighet, uti antalet af

de oäkta kindtänderna. Tandömsningen föregår hos handvin-

garne tidigt, liksom hos insektätarne , och mjölktänderna börja
^

skjuta ut ur tandköttet eller gommen redan före födseln ^) , men

1) K. OWEN: Odontography, vol. I, pag. 432.

i
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de fällas dock icke förr än efter denna. Såsom vanligt äro alla

framtänderna och hörntänderna, och merendels äfven de främsta

kindtänderna underkastade ömsning; och i allmänhet äro mjölk-

tänderna betydligt mindre än de af 2:dra dentionen. Vi känna

ännu endast 4 säkra iakttagelser öfver mjölktänderna hos hand-

vingarne. E. Owen^) har iakttagit den hos en Fteropus, och

L. F. Emmanuel Eousseau ^) hos Vespertilio murinus Schreber^)^

och sjelfve hafva vi iakttagit den hos Vesperugo borealis , Nils-

son och Vespertilio daubentonii, Leisler. Enligt Owen, hade

en ofödd unge af Fteropus följande mjölktandsformel:

2 2 1 1 2 2
Framtänd. ^—^; hörntänd. -— kindtänd. -—-; ^ 20.

Z—Z i— 1 z— z

Enligt EoussEAu, hade en ofödd unge af Vespert. murinus,

ScHREB. följande mjölktandsformel, hvilken han derföre kallar

uterin:

2 2 1 1 2 2
Framtänd. ^—^ ; hörntänd. :j

—- ; kindtänd. -—-
;
= 22.

o—o jL— i Z— Z

Mjölktänderna hos en nyligen född unge af Vespertilio dau-

hentonii hafva vi funnit vara af fullkomligt samma formel, som

den sistnämnde.

Hos en något mera utbildad , från nosspetsen till svansroten

41 millim. lång unge af Vesperugo borealis, Nilsson hafva vi

iakttagit följande mjölktandsformel:

2 2 1 1 1 1
Framtänd. ^—^ ; hörntänd. -—- ; kindtänd. -

—

-
;
= 18.

Då denna endast har 4 permanenta kindtänder å hvardera

sidan i öfverkäken, så synes det, som den skulle göra ett un-

dantag från den ofvan yttrade åsigten om de äkta kindtändernas

konstanta antal inom samma familj; emedan den, om man an-

tager, att den främsta af dess kindtänder har efterträdt mjölk-

kindtanden, och således är en dens prcemolaris, endast har 3:ne

dentes molares å hvardera sidan i öfverkäken. Denna afvikelse

synes dock för oss vara mera skenbar än verklig, samt derjemte

vara särdeles intressant, såsom visande en anmärkningsvärd öf-

vergång till den grupp af slägtet, som å hvardera sidan i öfver-

käken har en permanent dens prcemolaris jemte de 4 dentes

1) L. c.

2) Magasin de Zoologie, 1839, pag. 32 (uti afh.) pl. 7.

3) Icke Vespert. murinus, Nilsson.
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molares. MjölkMndtanden sitter med sin bas fästad på mjölk-

hörntanden, och den främsta permanenta kindtanden, som till sin

form i det närmaste liknar den l:sta äkta öfre kindtanden af

Vespert. dauhentonii, t. o. m. är något större än denna, skju-

ter upp bakom den; och vi kunna derföre icke medgifva, att

den efterträder den förra, utan anse oss berättigade att äfven

här antaga den såsom den lista äkta kindtanden Enligt denna

åsigt har således Vesperugo horealis, och utan tvifvel äfven

Vesperugo discolor (Natterer) (= Vespert. murinus^ Nilss.)

uti mjölkdentitionen en kindtand, som motsvarar den 1: sta kind-

tanden i öfverkäken hos Vesperugo noctula (Schreb.) m. fl. ar-

ter. Uti underkäken af den ifrågavarande ungen af Vesperugo

horealis synes den lista permanenta kindtanden, eller den oäkta

skjuta upp omedelbart intill, och snedt innanför och framom

mjölkkindtanden, och bakom den synas 4 äkta kindtänder.

Då slägt. Pteropus vanligen har 5 kindtänder å hvardera

sidan i öfverkäken^), och 6 dio dio i den undre, så följer häraf,

att af dessa 3ine äro äkta i den öfre, och 4 i den undre käken,

ehuru Owen sjelf för detta slägte uppgifver 3ine äkta kindtänder

å hvardera sidan för båda käkarne.

Då Vespertilio murinus^ Schreb. såväl som F. dauhentonii

såsom fullt utbildade hafva 6 kindtänder å hvardera sidan i båda

käkarne, så följer häraf, att af dessa de 4 bakre äro äkta kind-

tänder^), eller dentes molares, och de 2 ine främsta oäkta kind-

tänder, eller dentes prcemolares ; och vi anse derföre, att ves-

pertilioniderna i allmänhet konstant hafva 4 äkta kindtänder å

hvardera sidan i både öfre och undre käken; ehuru det ofvan

anförda förhållandet med mjölkdentitionen af Vesperugo horealis

skenbart talar deremot.

I afseende på tändernas form, är denna hos kindtänderna,

egentligen af 2ine hufvudslagi den med knöliga, och den med

1) Det är för öfrigt ej utan exempel, att mjölktänder sakna efterträ-

dare i den 2:dra dentitionen. Enligt P. Gervais (Annales des Sciences na-

turelies, Zoologie, 4:me serie, T. V; 1856, pag. 208) har slägt. Desmodus

i öfverkäken 4 mjölkframtänder, men blott 2:ne framtänder derstädes i den

2:dra dentitionen. Se för öfrigt hvad ofvan, pag. 88 blifvit yttradt, efter

Temminck.

2) Det händer stundom att den främsta lilla faller bort.

3) Detta är också det antal, som redan af Nilsson (Skand. Fauna,

däggdj. pag. 4), och sedermera af J. H. Blasius (Nåturgeschichte der Säu-

gethiere Deutschlands) uppgifves.
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taggspetsade kronor, af hvilka man i allmänhet antagit den förra

såsom tillhörande dem, hvilka till hufvudsaklig del lefva af ve-

getabilisk föda, d. v. s. frakter^), och den sednare såsom till-

hörande dem, hvilka lefva af animalisk föda, d. v. s. hufvud-

sakligen af insekter. Mellan båda slagen finnas emellertid öfver-

gångar, och det händer stundom att sådana, som lefva af ani-

malisk föda, icke hafva taggspetsad, utan knölig, eller ock skä-

rande krona, liksom roftänderna hos rofdjuren Hos våra

inhemska flädermöss, och hos alla af vespertilionidernas familj

äro kindtändernas kronor taggspetsade. — Hörntänderna äro i all-

mänhet högre än kindtänderna, trekantiga och fårade långsåt.

BeträlTande öfriga anatomiska karakterer, får det tilläggas,

att hjernan saknar gyri eller vindningar, mellanhjernan eller fyr-

högarne äro jemförelsevis stora och mer eller mindre blottade,

och lilla hjernan har temligen stor vermis, samt är blottad; att

matstrupen är lång och smal, och magen enkel, hos de frukt-

ätande bönformig, eller åt venster utdragen i en lång blindsäck ^),

och hos de andra rundad, och tarmen 2—7 gånger längre än

kroppen, utan blindtarm, och ungefär af samma tjocklek; att

lefvern är flikig och med gallblåsa; att hjertat och lungorna äro

stora; att penis har ben, och testes äro temporärt testiconda;

och att lifmodern (uterus) är tvåhornig (hicornis).

Egendomligheterna uti deras lefnadssätt betingas af egen-

heterna uti deras byggnad, och hafva redan till stor del blifvit

anförda. I allmänhet hvila de under dagen, och äro i rörelse

under skymningen, aftonen, natten och morgonen före dagnin-

gen, för att söka sin föda*). Vanligen söka de denna i samma
trakt, der de hafva sina hviloställen under dagarne; men de

största (fläderhundarne eller pteropodiderna) skola stundom för

detta ändamål företaga utflygter af flera mils längd. Stundom
händer det äfven hos oss , att man kan få se dem flyga midt

på dagen, isynnerhet under de mörka höstdagarne, och isynner-

1) Peters (Monatsber. der Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1867, pag.

320) uppgifver, att pteropodiderna jemte frukter äfven förtära insekter och

t. o. m. ryggradsdjur; och han förkastar derföre benämningen Chiroptera

frugivora, äfvensom den derpå grundade indelningen.

2) P. Geevais, 1. c. pag. 207.

3) Peters: Monatsber. d. Berl. Akad. 1867, pag. 320.

4) Enligt F. H. v. Kittlitz (Denkwiirdigkeiten einer Eeise nach dem
russischen Amerika etc. Bd. 2, pag. 24) förekommer på ön Ualan en art

Pteropus, som är i rörelse under dagen.
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het vissa arter, t. ex. Vesperugo nodula. För kylan äro de i all-

mänhet särdeles känsliga, och deras kroppstemperatur kan ej hålla

sig oberoende af dess inverkan, och uti de tempererade och

kalla länderna tillbringa de derföre vintern i dvala (hibernation).

Denna är olika djup för olika grupper, och somliga arter af

slägtet Vesperugo äro så litet känsliga, att man ännu, då tem-

peraturen sjunkit till O, vid gamla bj^ggnader kan få höra de-

ras läte och se dem i rörelse; enligt hvad vi sjelfve erfarit.

Ofta träffas de hibernerande i koloni, d. v. s. många individer

tillsamman, äfven af olika arter, utan tvifvel för att värma hvar-

andra. I allmänhet hibernera de (ofta hängande i bakfötterna)

under varma tak, i häl i murar, och träd m. m. Om de af en

ovanligt hög temperatur under vintren, eller tidigt på våren

väckas ur sin dvala, och lockas ur sina gömslen, och derpå en

stark köld hastigt inträffar, så finner man dem icke sällan lig-

gande döda utanför sina hål, eller på marken nedanför. Att

detta händer med arter af slägtet Vesperugo, hafva vi flera

gånger erfarit ^). Uti tropiska länder ligga de ej i sådan dvala 2).

— De äro i allmänhet sällskapliga djur. Åtminstone ofta träf-

far man ett stöiTe eller mindre antal ynglande tillsamman i en

slags koloni, uti ett och samma hål i ett träd, en mur, en

bergsskrefva , eller dylikt, och man tror, att de dervid, liksom

en del foglar, som häcka i kolonier, hjelpa hvarandra vid vår-

den af ungarne. Ofta, isynnerhet under slutet af sommaren

och hösten , träffar man dem i talrik mängd flygande på samma

ställe
,
isynnerhet öfver vatten , der de insektätande finna en rik-

ligare tillgång på sådanä insekter, som de- söka.

Man anser, att de med hänsyn till intelligensen stå lågt.

Derför tyckes också den mindre utvecklingen af deras hjerna

tala. Dock torde de i detta afseende stå högre än man förmo-

dat. De blifva stundom ganska tama, och isynnerhet de större

arterna ådagalägga dervid en icke ringa grad af urskillnings-

förmåga, samt visa t. 0. m. tillgifvenhet för sina vårdare. Det

händer stundom att de vid jagten efter insekter visa en märk-

bar slughet. Så iakttog Kolenåt] huru en flädermus, som uti

en allé af lindar var sysselsatt med att fånga insekter, skonade

1) Se äfven NILSSON: Skandin. Fauna, Däggdj. pag. 24.

2) H. BURMEISTER: Syst. Uebers. der TMere Brasiliens, 1. Theil, pag. 37.

3) En bekant chiropterolog , som bland andra arbeten öfver dessa djur

utgifvit en "Monographie der europäischen Chiroptern."
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en ^ärilhona, emedan hon hade erfarit, att denna ditlockade

många fjärilhanar, hvilka hon fångade den ene efter den an-

dre. A. E. Brehm ^) berättar, att hans broder hade tamt en

Flecohis aurihis, som blifvit så tam, att den följde honom ge-

nom alla rummen, och, om han framhöll en fluga åt den, så

satte den sig ögonblickligen på handen, för att taga och äta upp

densamma.

I afseende på handvingarnes fortplantning få vi nämna, att

de, såvidt man erfarit det, lefva i monogami; att de hos oss i

Maj och Juni månader para sig, och sannolikt efter 5—6 vec-

kors tid vanligen framföda endast en unge -) , som ännu såsom

ganska stor och t. o. m. flygfärdig under flygten bäres af mo-

dern, vid hvars spenar den suger sig fast, under det att den

med klorna å vingarne så väl som bakfötterna klamrar sig fast

vid hennes sidor, och sålunda håller sig säkert tryckt till hennes

bröst, på ungefär samma sätt, som apornas ungar. De jmgla,

hos oss åtminstone , endast en gång under året. Ofta träff*as un-

der yngletiden flera honor tillsamman uti ett och samma hål,

såsom vi redan ofvan hafva nämnt. Under början af denna tid

,

d. v. s. då honorna äro drägtiga, och sedermera då ungarne äro

små, skola hanarne ej få tillträde till deras bo. Då ungarne

blifva något större, få de emellertid entrée. Yi hafva sjelfve

en gång i Juli månad funnit flera både hanar och honor med
sina ungar af Flecotus aurlkis tillsamman uti ett och samma
hål i ett träd. Ungarne voro temligen stora, ehuru ej fullt

utbildade.

Handvingarnes eller flädermössens ordning är näst gnagar-

nes den artrikaste, sannolikt med omkring 400—500 arter

Kepresentanter för denna ordning förekomma i nästan alla trak-

ter af jorden, ända till den norra polcirkeln, och på bergen ända

till många tusen fot öfver hafvet*). Talrikast förekomma de i

varma länderna, der de hafva den rikaste tillgången på näring.

1) Illustriertes Thierleben, l:er Bd. pag. 161.

2) I medlet af Juli månad togs vid Upsala den unge af Vesperugo 'bo-

realis, hvars mjölkdentition ofvan blifvit omnämnd. Den är betäckt med
kort hår, och 41 millim. lång, men endast ungefär halfvuxen, och följakt-

ligen långtifrån flygfärdig.

3) KOLENATI (1859) uppgifver 234 arter, af 313 beskrifna , såsom säkra.

Sedan dess hafva emellertid en stor mängd nya arter blifvit beskrifna i di-

verse vetenskapliga journaler och acta.

4) T. ex. i bergstrakterna i Nepal och Tibet.
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Man får stundom der se dem i sådan myckenhet, att de för-

dunkla luften. En del , t. ex. de hufvudsakligen fruktätande pte-

ropodiderna äro inskränkta till de tropiska och subtropiska de-

larne af Gamla Verlden och Australien, och andra, t. ex. phyl-

lostomatiderna förekomma endast i de varma delarne af Nya
Yerlden. Uti Europa, och isynnerhet norra Europa äro hand-

vingarne endast fåtaligt representerade. Kolenati uppräknar 33

arter såsom tillhörande Europas fauna, och af dessa äro 12 funna

inom Sverige, och utan tvifvel alla 12 normalt förekommande

inom landet. — Fossila lemningar af Chiroptera hafva blifvit

funna i lager från hörjan af tertiärperioden , äfvensom i yngre

bildningar.

Alla de insektätande handvingarne kunna med allt skäl be-

traktas såsom nyttiga djur, derföre att de förstöra en mängd

skadliga insekter. En del af de i de varmare delarne af Ame-

rika förekommande handvingarne (slägtena Fhyllostoma, Vam-

pyrus, Glossophaga, Desmodus m. fl.), hvilka man vanligen

i dagligt tal benämner vampyrer, hafva blifvit namnkunniga deri-

genom, att de suga blod ur varmblodiga djur, och deribland

stundom äfven menniskor; men den skada de sålunda åstad-

komma, lär enligt sednare iakttagelser i allmänhet vara ringa.

De fruktätande anställa stundom förödelse i trädgårdarne, och

kunna vara ganska skadliga, derföre att de merendels uppträda

i mängd, samt äro stora.

Äfven handvingarne hafva sina fiender, som lefva på deras

bekostnad , och bland dessa äro de , som hos dem förekomma så-

som parasitdjur, dels inuti deras kropp (entozoér), och dels

utanpå densamma (epizoér) de värrste. På huden och mellan

håret förekomma hos dem en talrik mängd parasitiska dels in-

sekter och dels spindlar, och ofta herbergera de olika arterna

af handvingar olika arter af dessa djur. En del, t. ex. si. Ny-

cterihia, af de tvåvingade insekternas ordning, äro ganska stora,

mer än 1 linie långa.

För att lemna tillfälle till någon kännedom om våra in-

hemska handvingars plats i systemet, meddela vi här en synop-

tisk tablå öfver familjerna inom ordningen; och få endast till-

lägga, att den l:sta af dessa familjer tillhör de tropiska och

subtropiska delarne af Gamla Verlden, Australien och Oceanien,

i
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den 2:dra är inskränkt till Nya Verlden, den 3:dje är utbredd

öfver östra hemisferen, och af de båda sista har den nästsista

representanter i de varmare delarne af både Gamla och Nya
Yerlden, och den sista i de flesta trakter af jorden, med undan-

tag af polartrakterna. De hos oss förekommande tillhöra de

egentliga flädermössens grupp, och må derfore, enligt vederta-

get bruk, benämnas med detta namn, ehuru vi skulle vilja före-

draga namnet fladdermöss. Oaktadt de betänkligheter, som Pe-

ters, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, framställt emot den

gamla indelningen af handvingarne uti Frugivora och Insecti-

vora, af det skäl, att de förra ej uteslutande lefva af vegetabi-

lisk föda, och der bland de sednare äfven finnas sådana, som

till hufvudsaklig del lefva af vegetabilier ^) , har jag dock ansett

mig böra bibehålla densamma, derföre att några få undantag i

allmänhet ej upphäfva en regel; och det visar sig vid hvarje

systematisk uppställning af handvingarne, att de på grund af

morphologiska karakterer till en början alltid sönderfalla i dessa,

båda grupper.

De inom Sverige och Norge anträffade flädermössen tillhöra

alla familjen Vespertilionidce , och vi hafva således nu endast

att sysselsätta oss med denna.

Fam. VESPEETILIONID^, J. E. Gray. 1825.

(Flädermöss eller Fladdermöss).

FeJcfingret i allmänhet med en mer eller mindre ofullstän-

dig phalang, som aldrig här Mo. Nosen utan hudbihang

omkring eller ofvan näshorrarne. MellanJcäJcshenen och öfre

framtänderna åtshilda genom ett mellanrum, och de sednare

fästade nära intill hörntänderna. 4 äkta kindtänder (mola-

res) å hvardera sidan i båda käkarne, med taggspetsad kro-

na'^), och de oäkta d:o (prcemolares) å hvardera sidan d:o

1) Slägtena Bhinopoma och Artibeus, det förra från Afrika och Indien,

och det sednare från Sydamerika; det förra inom familjen Rhinolophoida;

,

och det sednare inom fam. JPhyllostomatoidce.

2) Nilsson och Blasius räkna, såsom redan är anfördt, äfvenledes 4

äkta kindtänder å hvardera sidan i båda käkarne; men eljest räkna de fle-

sta författare, och deribland äfven J. E. Gray, endast 3 dylika. Yi hafva

ofvan anfört de grunder, hvarför vi anse oss böra räkna 4 sådana. Endast

slägtet TJrocryptus saknar öfre framtänder.
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o—^. De ofre framtändernas antal 2 till 4, ytterst säl-

lan O ; de undres d:o i allmänhet 6. Öronen med tydligt öron-

lock (tragus). Svansen ofta lång, men stundom hört, inneslu-

ten i svansflyghuden , åtminstone till nära spetsen.

J. E. Geay^) räknar till denna familj 29 slägten. En öf-

versigt af de fyra af dessa, som höra till vår fauna lemnas å

den här bifogade tablån.

Slägten.

sammanvuxna »
af hvilka 3:ne

öfver pannan, äro enspetsade. 1. Plecotus, Geoffeoy.

Kindtänderna å

hvardera sidan

af underkäken
Vespertilionid^.

Öronen

5, af hvilka 2:ne

äro enspetsade. 2. Synotus, Keyserling

& Blasius.

[i till 5, af hvil-

skilda.
^
ka 1 till 2 äro

Kindtänderna å enspetsade. . . 3. Vesperugo , Keyser-
hvardera sidan ling & Blasius.
^^af öfverkäken

6, af hvilka 3:ne

[äro enspetsade. 4. Vespertilio, Linné.

I. Slägtet Plecotus, Geoffeoy. 1820.

Öronen sammanvuxna ofvan pannan ,
utomordentligt stora

,

och mycket längre än hufvudet, med mycket stort, mot spetsen

afsmalnande öronlock. Näshorrarne öppna sig ofvanpå nosen.

Ingen hudflik (epihlema) utanför sporrhenet. Craniet hos äldre

med tydliga spår till postorhitalprocesser, och från hvardera af

dessa går bakåt en låg rygg , hvilka båda ryggar snart förena

sig och bilda en låg, men tydlig crista sagittalis. Interparie-

talbenet något kullrigt, och uppstående med sin konvexitet högre

än nackekammen (crista lambdoidea). Kindbågen är uppåtböjd
y

och med en tydlig vinkel å midten. Tänderna".

Framtänd.^—|; hörnt. I
—^i^ prcemol. moL^—^ ; = 36.

o—ö 1— 1 ^ 2—2 4—

4

Kroppen temligen spenslig, med jemförelsevis breda vingar,

och flygten derföre ej snabb. De äro ganska känsliga för tempera-

1) Annals and Magazine of Natural History 3:d series vol. XVII (1866),

pag. 89.
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turvexlingarne. Tillfölje af öronens egendomliga muskulatur äga

de förmågan att böja dem bakåt nästan cirkelformigt, så att

de till en viss grad få utseendet af bagghorn.

Enligt J. A. Wagner^) äro 4 arter tillhörande slägtet, från

Europa, Asien, Afrika och Södra Amerika. Dertill har Heug-

LiN lagt 2:ne arter från nordöstra Afrika. Inom Sverige och

Norge blott en art:

1. Plecotus auritus (Linné).

Långörade Flädermusen.

Vespertilio auritus, Linné: Systema Naturae, edit. X, pag. 32. — 1758.

„ „ Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da pag 2. — 1761.

Voreillar, Daubenton: Mémoires de Mathématique & de Physique

de l'Académie Koyale des Sciences, de Tannée 1759,

pag. 379, pl. 14, fig. 2. Tr. Paris 1765.

Vespertilio auritus, H. Kuiil: Die deutschen Fladermäuse ; Neue Annalen

der Wetterauischen Gesellschaft etc. l:er Bd. pag. 27.

— 1819.

Plecotus auritus, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's, pag.

55. — 1840.

Vespertilio auritus, S. Nilsson: Skandinavisk Panna, l:sta delen. Däggdju-

ren, 2:dra uppl. pag. 53. — 1847.

Plecotus auritus, J. H. Blasius: NaturgescMchte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 39. — 1857.

„ ,, A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, pag. 83.

— 1865.

Beshr. cT. Längd från spetsen af nosen till basen af

svansen l^V-^o t™ sv. decim.mått 2) , eller 49 millim. L. af

örat från basen af dess yttre kant bakom munvinkeln till örats

spets ly.^o t. eller 38 mill. L. af tragus V2 ^- ^^^^^ 1^

L. af underarmen 1 7io ^- ^ller 39 mill. L. af underbenet ^720

t. eller 20 mill. L. af svansen 17, t. eller 45 mill. L. af 3dje

fingret med dess os metacarpi 2720 ^^^^^ ^- ^-f 5:te

d:o med d:o Vj^^ t. eller 52 mill. — $ L. 17,0 t. L. af un-

derarmen i7io t.

De stora öronen gifva denna flädermus ett så egendomligt

utseende, att den vid första ögonkastet derigenom kännes från

alla andra. Hårfällen är fin och yfvig, på nosspetsen kort och

1) Die Sängthiere etc. von Schreber. Supplementband, 5:te Abthei-

lung, pag. 715.

2) Alla mått äro här och allt vidare i detta arbete svenskt decimal-

mått, och derjemte (för mindre dimensioner) franskt métre-mått.
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gles , så att den nästan är naken
, på pannan lång och ullig

, på

vingarne och svansflyghuden endast sträckande sig ut öfver den

inre delen af öfverarm- och lårbenen samt svansens bas. Öro-

nen, med undantag af basen och glesa hårfransar på inre kan-

terna, bara. Nosen trubbig, på sidorna och bakom näsborrarne

uppsvälld , så att der är en afsats vid dessa sednare , hvilka äro

stora , och sträcka sig upp på nosens öfre sida. Ofvan hvardera

af de främre ögonvinklarne är en, med några långa hår bevu-

xen knöl, (hvarest en körtel är belägen) och under hakan är en

mindre sådan. Öronen, som äro af en ungefär elliptisk form,

hafva på sin yttre del omkring 22 små transversella hudli-

ster (sätet för elastiska band), hvilka sträcka sig ut till deras

yttre kant. Denna sednare har sitt basalfäste något bakom mun-

vinkeln, och under basen af öronlocket eller tragus. A öronens

inre sida, och parallelt med deras inre kant går från basen uppåt en

hårfransad hudlist, och utanför denna är en kant af örats broskskifva

(tjenande till att gifva öronen styfhet), hvilken sednare vid öron-

spetsen förenar sig med den inre kanten. Nära vid basen ut-

går från denna hudlist en hudflik eller duplicatur, som sträcker

sig framåt till öronens inre kant, och bildar der ofvan det ställe,

der öronen äro sammanvuxna , en utstående , i kanten rundad och

tjock hudlapp. Långs midten af öronens yttre sida är en fin

hudlist, som uppkommer vid de undre tvärlisterna, och sträcker

sig till öronens spets, och utsänder en del fina grenar, isynner-

het emot denne sednare. Den innesluter blodkärl; men öronen

äro dessutom äfven rika på nerver. Öronlocket , som ej sträcker sig

fullt till öronens midt, har vid basen å yttre sidan ett rundadt

utskott eller "tand," samt är mot spetsen afsmalnande. Dess

yttre kant är mot basen konvex, och den inre der konkav. Tum-
men är något litet kortare än l:sta phalangen af éidje fingret.

Vid basen har den en tydlig trampknöl. Senbandet, som sam-

manbinder pekfingrets ofullständiga phalang med 3:dje fingret,

är flera gånger längre än nämnde phalang. Den broskartade

spetsen af éide och 5:te fingrarne är tvågrenig ^). Då vingarne

äro hoplagda, räcka de med sin spets något utom midten af

underbenet, när bakre extremiteterna utsträckas bakåt. Länd-

flyghuden sträcker sig till basen af l:sta tåns (den med 2:ne

1) 5:te fingrets längd förhåller sig till längden af 3:dje d:o som 10 till

13, enligt BlasIUS (Naturgesch. d. Säugethiere
,
pag. 21).

8
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phalanger) lista phalaiig. l:sta och 5:te tårna äro något litet

kortare än de andra. Svansflyghuden , som baktill är något till-

spetsad, samt lemnar sista och en del af nästsista svanslederna

fria, har 11 tydliga och reguliera "tvärådror" eller större ela-

stiska tvärband på hvardera sidan af svansen Utanför sporr-

benet finnes ej någon hiidflik eller epiblema , men der den brosk-

artade spetsen af detsamma är belägen, något närmare hälen än

svansen, då denna flyghud utspännes, är en helt liten hudflik. —
Färgen något föränderlig: ofvan stundom mörkare gråbrunaktig

,

och stundom ljusare grågulaktig; under gråhvitaktig. Hårfällen

vid basen svartgrå. Flyghuden brunaktig. Öronen vanligen nå-

got blekare, isynnerhet å inre sidan.

Craniet. Längd hos äldre exempl. 16 millim. Bredd öf-

ver tinningarne 9 millim. Hjernskålsregionen är stor och kull-

rig, företeende, då craniet betraktas från sidan, en nästan jemn

båge från nackbenet till den inknipna delen bakom orbitse, en-

dast med en svag sänkning vid gränsen mellan hjessbenen och

interparietalbenet. Nackekammen är obetydlig , och ligger myc-

ket lägre än hjessan. Vid gränsen mellan pannan och nosen är

profilkonturen konkav, ehuru ej starkt , och der är en längsgående

midtelgrop, som dock ej sträcker sig ända fram till näsöppnin-

gen. Öfre orbitalkanten har baktill hos äldre exemplar ett gan-

ska tydligt rudiment af processus postorhituUs. Pannbenen ärc

mycket korta, och räcka ej längre än till inknipningen bakom

orbitse, der de stöta intill hjessbenen och den främsta spetsen

af kilbenets stora vingar (aI(B magnce)^ hvilka äro mycket stora,

och undertill begränsa hjessbenen. Nackbenets basilardel är

plattad, och dess processus paramastoideus föga märkbar, och

ungefär lika stor, som proc. mastoideus. Hålet för tuha Eusta-

cJiii är litet , och till detsamma leder en ränna (i hvilken nämnda

tuha ligger) från inre sidan af processus pterygoideus. Os in-

terparietale är stort, och har å midten baktill en låg köl, som

utgår från nackekammen. Det begränsas på sidorna af de bak-

åt uppstigande delarne af ptartes squamosce. Hjessbenen ha sin

största konvexitet på sidorna baktill. De från de rudimentära

postorbitalprocesserna utgående ryggarne sammanlöpa tidigt, och

bilda långs sutura sagittalis en låg crista sagittalis, som dock
|

slutar framom hjessbenens bakre gräns med ett par åt sidorna I

1) Uti Skand. Fauna pag. 54 uppgifvas 12—14 tvärådror.
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utgående låga ryggar, hvilka försvinna på hjessbenens mest kon-

vexa del. Gombenen bilda vid bakre delen af sutura paJatina

en kort tillspetsad köl. Ett par ytterst små foramina palatina

synas midtför nästsista kindtänderna. Innanför de öfre orbital-

kanterna är en med dem parallel grund grop, som framtill ut-

breder sig vid gränsen mellan näsbenen ocli öfverkäksbenen. Nära

intill främre kanten af orbäa^ och långt från öfverkäksbenets

alveolarrand är ett temligen stort foramen infraorbitale, och

strax bakom detta , och inom kanten af orbita är ett mindre fo-

ramen lacrymale. På inre sidan af orbita bakom tårbenet synes

ett ganska stort ben, sträckande sig ända till den mindre kil-

bensvingen, mellan pann- och öfverkäksbenen, och detta ben sy-

nes vara den yttre skifvan (laminapapyracea^ af silbenets sidodel,

eller lahyrinthi. Nosen är kort och trubbigt tillspetsad, med jem-

förelsevis liten näsöppning. Kindbågarne, som äro ganska starkt

uppåt böjda, äro bredast på midten, och der försedda med en uppåt

riktad vinkel, hvilken är en antydning till processus frontalis,
Fossa articularis, för articulationen med underkäken, är plan, och

icke konkav, och baktill begränsad af en temligen stor men tunn

processus postglenoideus ^ hvilken stöter intill det mycket stora

os tympanicum. Underkäkens condyli äro tydligen transversella

och hafva distinkt hals. Frocessus coronoideus är trubbigt till-

spetsad, och öfre kanten mellan den och condylus är konkav.

Frocessus angularis är lång, vid spetsen tjock, och utåt och

nedåt böjd. Tungbenets corpus och cornua posteriora äro myc-

ket små, de sednare enledade, och vid bakre ändan utvidgade

och trekantiga samt med ett par korta och trubbiga utskott.

Cornua anteriora, som med lösa band äro fästade vid främre

delen af corpus ossis hyoidei, och med den bakre och bredare

delen ganska fast vid ossa tympanica, intill kanten af yttre hör-

selöppningen, äro tvåledade, och den främre kortare leden är

broskartad.

Tändernas antal är redan uppgifvet. Öfverkäken: Affram-

tänderna är den inre mer än dubbelt större än den yttre, och

den förra är tydligen tvåspetsad, med den inre spetsen störst.

Den yttre är enspetsad, men har i bakre kanten närmare roten

ett spår till en 2:dra spets, och den räcker knappt till spetsen

af den inres yttre tagg. Den oäkta kindtanden, som är synlig

utifrån i samma rad, som de angränsande tänderna, är ungefär

af den l:sta äkta kindtandens halfva höjd, samt, såsom vanligt,
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enspetsad. Den l:sta äkta kindtanden, som är högre än de an-

dra, ehuru lägre än hörntanden, har blott en spets, men der

den stöter intill den 2:dra d:o har den dock ett spår till en 2:dra

spets , och mellan detta ställe och den höga spetsen är en skarp

skärande egg. De följande 2me kindtänderna, som äro de stör-

sta, hafva hvardera 6 spetsar, af hvilka de mellersta, som äro

2:ne, äro störst, och de yttersta (3:ne) äro minst. Den 4:de

äkta kindtanden, som är transversell , och något bredare inåt,

har 5 spetsar. — Underkäken: Af framtänderna , som äro cre-

nulerade och trespetsade, äro de båda yttre med kronan snedt

ställda. Hörntänderna äro föga högre än de högsta kindtänderna

,

och med en tagg å främre kanten närmare basen. Af de båda

oäkta kindtänderna är den 2:dra minst. Den lista äkta kind-

tanden är lägre än de båda bakersta. De 3:ne bakre d:o hafva

5 spetsar, af hvilka en är högre än de andre. Den bakersta är

mindre än de 2me föregående , men ej transversell

Ehuru mindre allmän, förekommer långörade flädermusen uti

större delen af landet, och stundom talrik, fastän den tyckes

vara något sporadisk. Enligt S. Nilsson ^) förekommer den från

sydligaste Skåne till långt upp i Norrland. Enligt benäget med-

delad uppgift af Studer. A. Steffenburg är den i trakten af Fa-

lun den allmännaste af der förekommande flädermöss. I Upsala

Universitets Zoologiska samlingar förvaras flera exemplar, tagna

vid Upsala. Enligt C. U. Ekström^) förekommer den säll-

synt inom Södermanland. J. E. Wikström*) uppgifver den så-

som sällsynt vid Stockholm. Philos. Doct. C. E. Sundström ^)

anför den såsom ej sällsynt inom Örebro län. Enligt benäget

meddelande af Jägm. C. W. Lundborg förekommer den i trakten

af Norrköping. C. U. Ekström^) uppgifver den såsom sällsynt

1) Då öfre och undre kindtändernas spetsar passa in mellan hvarandra,

ocli då de sicksackformiga kanter, som sammanbinda spetsarne, äro skarpa

och skärande, är det tydligt, att dessa tänder äro mycket ändamålsenliga

för att sönderkrossa insekternas hårda skal, och sönderskära det under det-

samma varande köttet.

2) Skand. Fauna, Däggdj. pag. 56.

3) Beskr. öfver Mörkö socken. 1828 pag. 19.

4) Stockholms Flora. 1840, pag. 99.

5) Bidrag till Örebro läns Vertebratfauna
,
grad.-disp. 1868, pag. 7.

6) Götheb. Kongl. Wetensk. och Witterh. Samhälles Handl. ny tids-

följd, l:sta häft. 1850, pag. 29.
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på Tjörn i Bohusläns Skärgård. Enligt G. A. Tiselius^) före-

kommer den i trakten af Kalmar. H. D. J. Wallengren ^) an-

för den såsom temligen allmän i nordöstra Skåne. Sjelfve hafva

vi funnit den i sistnämnde trakt Framl. Doct. C. Lundahl

uppgifver den såsom sällsynt i mellersta Finland. Enligt J. F.

Brandt ^) är den utbredd öfver hela Eyssland och Sibirien ända

till gränsen af China, och sannolikt äfven i Kamtschatka. J. H.

Blasius uppgifver, att den förekommer i hela Europa, och äf-

ven i Ostindien. Den har af Geoffroy blifvit uppgifven såsom

förekommande i Egypten och norra Afrika, men enligt J. Gray^)

är den der förekommande en annan art, Flecotus Christii Gray.

Den flyger temligen högt, men dess flygt är fladdrande,

och icke synnerligen snabb; och den kan dels derigenom och

dels genom de stora öronen, som under flygten hållas sträckta,

kännas på temligen långt afstånd. Enligt hvad ofvan pag. 107,

efter A. E. Brehm, blifvit anfördt, och äfven enligt hvad S.

Nilsson i Skand. Fauna uppgifver, kan den blifva mycket tam;

och den torde derföre i intelligens öfverträffa de fleste af sina

fränder, liksom den genom den enorma utvecklingen af sina

utöron utan tvifvel i hörseln är dem öfverlägsen. Yi hafva

iakttagit, att den springer temligen snabbt på jemn mark.

Man träffar den ofta i hål i träd, men äfven i gamla murar,

under tak, m. m. d. '^). Man uppgifver vanligen, att den är

känslig för köld, och att dess vintersömn derföre börjar tem-

1) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Yertebratfauna, grad.-disp.

1868, pag. 10.

2) Nordöstra Skånes Fauna; Öfvers. af K. Wet. Akad:s Förh. 1866 (tr.

1867) pag. 3.

3) Observationes Zoologicse (akad. disp.), II, pag. 48, Lundse. 1844.

4) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogi ; Finska Wetensk.

Societetens Handl. 1851, pag. 287.

5) Beiträge znr nähern Kenntniss der Säugethiere Eusslands. Petersb.

1855. p. 40.

6) List of the Specimens of Mammalia in the coUection of the British

Museum, 1843, pag. 25.

Enligt typexemplar från Prof. Blasius , är den i Italien förekommande

något mindre, samt har vingarne proportionsvis längre (3:dje fingret), så

att den hoplagda vingens spets räcker till tarsen å den utsträckta bakre ex-

tremiteten.

7) Conservator A. Svensson i Christianstad har funnit den hibernerande

i de underjordiska kalkstensbrotten vid Ignaberga i Skåne; enligt benäget

meddelande.
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ligen tidigt, samt är sedermera oafbruten tills vårvärmen inträ-

der. Vi hafva dock iakttagit , att den kan uthärda flera graders

köld, ocli att den, då den derefter kommer i ett varmt rum och

vaknar upp , är kr}^ samt flyger länge och raskt omkring i rum-

met. Dess nordliga utbredning hos oss och äfven i Kyssland

(till 62:dra nordl. breddgraden) tyckes tala för att den är en af

de mindre ömtåliga.

IL Slägtet Synotus ^ Keyseeling & Blasius. 1840^).

Öronen mer eller mindre stora, och sammanvuxna ofvan

pannan, med stort, emot spetsen afsmalnande öronloeJc. Näs-

borrarne Öppna sig ofvanpå nosen, och denna är der bakom

Jconhav och bar. Utanför sporrbenet är en liten hudfliJc eller

epihlema. Craniet med hjernshålen ofvan något, fastän ej

StarJet hullrig, och med interparietalbenet uppstigande med sin

Jconvexitet högre än crista lambdoidea; och med en fortgående

sänhning från hjessan till nosens spets. Nosen, som är kort,

är ofvan bredt och grundt urhålkad. Inga tydliga spår till

processus postorbitales , men en låg crista sagittalis. Kindbå-

garne smala ^ och icke uppåt böjda, och utan vinkel å midten.

Tänderna

:

Framtänd.^—|; hÖrnt. ^

—

prcEmol.
j
—
p mol.^—^ ; = 34 2).

Genom den korta, ofvan baktill något konkava nosen hafva

de en nästan mopslik form å hufvudet, hvilket derjemte karak-

teriseras genom de breda och ofvan pannan hopvuxna öronen , med

ett stort öronlock. Deras vingar hafva ungefär samma form,

som hos föregående slägte, men deras flygt är dock snabbare.

Hårbetäckningen är serdeles tät, och de äro mindre känsliga för

temperaturvexlingarne

.

J. A. Wagner upptager under detta slägte 6 arter, af hvilka

dock 3:ne amerikanska, utmärkta genom 2:ne falska kindtänder

1) Slägtnamnet Barbastellm är gifvet af J. Gray redan 1825 (Ann.

of Phil. XXVI), och har således prioritet; men då namnet Synotus är all-

mänt antaget, vilja vi bibehålla detta.

2) Enligt J. A. Wagner (Schrebers Säugthiere, V:te Abtheil. pag. 778)

faller stimdoni den lilla öfre oäkta kindtanden bort. Detsamma uppgifves

af A. E. Holmgren. Nilsson (Skand. Fauna, pag. 57) har ej iakttagit

denna tand.
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å hvardera sidan af underkäken, sannolikt ej böra räknas hit.

De andra 3:ne förekomma i Europa, Asien och Afrika. I Eu-

ropa och hos oss blott en art:

1. Synotus barbastellus (Scheeber).

Barhastellen.

Barhastelle, Daubenton: Mémoires de Mathematique & de Phy-

siqne de TAcademie Eoyale des Sciences de l'an-

née 1759, pag. 381. Tr. Paris 1765.

Vespertilio Barbastellus , Schrebee: Die Säugthiere l:er Th. pag. 168, tab.

55. — 1774.

„ ,, A. J. Eetzius: Faunse Svecicse, pars l:ma pag.

7. — 1800.

„ „ H. Kuhl: Die deutschen Fledermäuse ; Neue An-

nalen d. Wetterauischen Gesellschaft etc. l:er Bd.

pag. 192. — 1819.

Synotus Barbastellus, Keyserling & Blasius: Die Wirbeltliiere Euro-

pa's pag. 56, — 1840.

Vespertilio Barbastellus, S. Nilsson: Skand. Fauna; Däggdj. 2 uppl. pag.

57. - 1847.

Synotus Barbastellus, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands pag. 43. — 1857.

„ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

85. - 1865.

BesJcr. Q . Kroppens längd 1
^V.o ^' ^Uer 52 mill. Örats

d:o från basen af yttre kanten 7^ t. eller 15 mill. L. af tra-

gus V.,0 t. eller 7 mill. L. af underarmen 1 V3 1, eller 40 mill.

L. af underbenet t- eller 18 mill. L. af svansen l^V^o ^'

eller 50 mill. L. af 3:dje fingret med dess os metacarpi 2V3

t. eller 69 mill. L. af 5:te d:o med d:o iVio t. eller 51 mill.

Ehuru öronen hos denna art icke äro så utomordentligt stora,

då de knappt äro så långa som hufvudet
,
bidraga de dock i vä-

sendtlig mån till att karakterisera den. De äro temligen tjocka

och hafva en ovanlig bredd , samt äro sammanvuxna ofvan pan-

nan; liksom hos föregående. Deras yttre kant sträcker sig ända

framom munvinkeln, och har sitt fäste mellan ögat och öfver-

läppen. Innanför yttre kanten och något ofvan dess midt är å

yttre sidan en liten hudflik. Deras öfre rundade spets är något

litet riktad utåt, derigenom att yttre kanten der är utringad, och

den inre snedt afrundad. Denna sednare är längre ned, ungefär

å midten, starkt konvex , och der hårfransad. Innanför den är å

örats inre sida en hårfransad hudlist, som längre upp förenar
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sig med den förre , och vid denna förening är der en grund bugt.

Vid basen är der å inre sidan en tvärgående hudflik, som upp-

kommer vid öronlockets bas , och slutar vid den inre listen. Å
yttre sidan äro de till dels betäckta af långa hår. Öronlocket,

som mot spetsen afsmalnar och är der temligen smalt, räcker

öfver örats midt, och har den inre kanten rät, och en utstående

trubbig flik i den yttre. Nosen är serdeles karakteristisk deri-

genom, att den ofvan är långsåt, och baktill något djupare ur-

holkad, med skarpt afsatta sidokanter. På sidorna har den lång,

framtill kort, och i urholkningen baktill ingen hårbetäckning,

och den är å de förra starkt uppsvälld. Ofvan hvartdera ögat

är en helt liten knöl, och under hakan en större. Hårfällen är

tät och yfvig. Då vingarne hopläggas, räcka de med tummen
till nosspetsen, och med spetsen af 3:dje fingret till midten af

underbenet. Tummen är endast ungefär af halfva längden af

4:de fingrets l:sta phalang. Pekfingrets ofullständiga phalang

är ytterst liten ^). Svansen är lång, och då den endast med
sista vertebran räcker utom svansflyghuden, följer deraf, att denna

är särdeles stor. Svansvertebrorna äro långa, 10 till antalet.

Ländflyghuden sträcker sig till basen af lista tån å bakfötterna.

Svansfl3^ghuden har å hvardera sidan af svansen 13—14 tväråd-

ror eller elastiska tvärband, utom det sista. Utanför sporrbenet

är en liten , men tydlig hudflik. — Färgen ofvan svartaktig med
mer eller mindre tydliga gråbruna hårspetsar, under med grå-

hvita sådana, som mer eller mindre dölja den svartaktiga bot-

tenfärgen, isynnerhet på basen af svansflyghuden, och midtåt

bröstet och buken. Öron och flyghud svartbruna.

Craniet: Dess hufvudsakliga karakterer hafva redan blifvit

anförda. Det är litet. Dess längd är 15 mill. och bredd öfver

tinningarne 9 d;o. Det närmar sig uti den allmänna formen

mest till det af Flecotus auritus, men skiljes dock lätt såväl

från det som från cranierna af alla våra andra flädermöss genom

sin mycket korta och ofvan platt-konkava nos eller ansigtsregion.

Hjernskålen är märkbart uppstigande öfver ansigtsregionen, men

dock ej så mycket, som hos den långörade flädermusen, och der

är en djupare sänkning öfver gränsen mellan hjessbenen och in-

terparietalbenet , och de förra äro å sidorne baktill mindre kon-

1) Genom den ringa utvecklingen af denna phalang tyckes barbastellen

vara den bland våra verpertilionider, som mest närmar sig till si. Mhino-

lophus.
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vexa. Foramen infraorbitale ligger nära intill orbitalkanten , men

långt från alveolarranden. Strax bakom detta och på sjelfva or-

bitalkanten är foramen lacrymale. Ofvanför tårbenet är vid kan-

ten af orbita en knöl , som baktill begränsas af en liten urhålk-

ning. Gränsen mellan näsbenen och pannbenet är tydlig, ehuru

suturen försvunnit. Nosen är öfver hörntänderna ungefär lika

bred, som pannan vid inknipningen bakom orbitae. Kindbågarne

äro mycket små och korta och icke uppåt böjda. Näsöppningen

är stor och bakre vinkeln af densamma är ungefär midt öfver fo-

ramina infraorbitalia. X^nå^xMk^ws, processus angulares äro korta,

och underkäksbenet är temligen spensligt.

Tänderna. Öfverkäken: Alla de öfre framtänderna äro två-

spetsade, och de inre äro betydligt större än de yttre, så att

dessa sednare ej räcka till spetsen af de förras yttre tagg. Hörn-

tänderna ha djupa långsgående fåror. Den oäkta kindtanden

("mellantanden") är mycket liten , och är undanträngd inom tand-

raden, så att den ej synes utifrån. Den sitter i vinkeln mellan

hörntanden och den l:sta äkta kindtanden, och den når ej till

kanten af den sednares basalafsats, samt kan derföre lätt förbi-

ses. De äkta kindtänderna hafva i det närmaste samma form,

som hos föregående. Den l:sta är högre än de andre, ehuru

lägre än hörntanden. — Underkäken: Framtänderna trenaggade,

och de båda yttre å hvardera sidan snedt sittande. Hörntanden

med en tagg å främre kanten ungefär på midten. Den oäkta

kindtanden synlig utifrån , och ungefär af följande kindtands halfva

höjd. De äkta kindtänderna alla ungefär lika höga.

Inom Sverige är denna arten en af de sällsyntare, och, med
undantag af en uppgift, känna vi ej, att den anträffats i andra

provinser än Skåne och Blekinge, i hvilken sednare provins den,

enligt Nilsson, blifvit tagen af Aspegren. Enligt J. E. Wikström^)

är den anträffad i trakten af Stockholm, men, enligt benägen

uppgift af Conservator W. Meves
,
äger dock zoologiska riksmu-

seum den endast från Skåne. Enligt H. D. J. Wallengren ^)

förekommer den sällsynt i nordöstra Skåne, der vi äfven sjelfve

en och annan gång erhållit densamma Enligt Kolenati *)

1) Stockholms Flora, pag. 97.

2) Öfvers. af K. Wetensk. Akad:s Förh. 1866, pag. 3.

3) Observationes zoologicse, II, pag. 48.

4) Monograpliie der europäischen Chiroptern })ag. 137
;
aftryck ur "Jah-

resheft der naturwissenschaftl. Section der kaiserl. königl. Mähr. Schles. Ge-
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förekommer den i hela Europa, med midantag af de nordligaste

trakterna, i mellersta Asien, och äfven på Himalaya.

Den flyger stundom högt, och snabbare än föregående, samt

är mindre känslig för kyla, och vaknar derföre tidigare under våren,

stundom vid mildare väderlek midt under vintren. Detta sed-

nare anföres af Nilsson, och sjelfve hafva vi en gång i Skåne

vid jultiden erhållit ett exemplar, som hade fästat sig på den

emot väggen vettande sidan af en uppslagen yttre fönsterlucka.

Den flyger gerna vid vattendrag, isynnerhet skogsbäckar, der

den fångar phryganider eller nattsländor. Den gömmer sig i hål

i murar, väggar och klippor, äfven i källrar och stallar, m. m.;

och förekommer i allmänhet enslig eller parvis.

III. Slägtet Tesperugo, Keyserling & Blasius. 1840.

Öronen sJcilda
,

tjocJca, rächa framätsträcJcta ej till nos-

spetsen, hafva trubhig^ afrundad spets, och den yttre hanten

sträckande sig med sitt fäste nära, men ej till munvinheln.

Tragus Jcort, med afrundad och inåt riläad spets, och med en

flih (tand) i yttre Tianten ofvan basen. Näsborrarne öppna sig

vid sidorna af nosspetsen. Utanför sporrbenet är en tydlig

hudflilc (epiblema). Nosen Jwrt och trubbig. Craniet utmärher

sig derigenom att nacJceJcammen eller och interparietalbenet ut-

gör den högst uppstående delen af hjernsJcålen och följaläli-

gen icJce hjessbenen, och derifrån sänher sig craniets Öfre pro-

JilJcontur så småningom ända till nosens spets, med ingen eller

obetydlig ^) JconJcavering vid gränsen mellan pannan och nosen,

och denna sednare är bredare än hos de andre, så att bredden

Öfver hörntänderna stundom är större än bredden öfver pan-

nans inknipning bakom orbitce. Häraf följer, att hjernshålen

är föga kullrig. Nackbenets basilardel är framtill helt smal,

sellschaft zur Befördeiung des Ackerbaues, der Natur- und Laiideskunde

,

fiir das Jahr 1859."

1) Hos V. nathusii och pipistrellus är konkaveringen märkbarast. Uti

craniets form företer slägtet 2:ne skiljaktiga grupper: den ena med bredare

nos och ingen konkavering mellan den och pannan (V. noctula é discolor);

den andra med framtill smalare nos och t3^dlig konkavering mellan denna

och pannan (V. horealis , nathusii é pipistrellus.).
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ocJi å hvardera sidan af den är en ganska djup grop vid grän-

serna mellan den och Mippdelarne. Tänderna:

Framtänd. |—^ ; Mrnt. ^
—

\ ;
prcemol ~—~

, eller \
—

\ ;

o—o i— 1 i— i i— 1

mol ; = 32 eller 34.4—4
Hithörande arter kännas genom sina korta och tjocka öron

,

med kort och trubbigt öronlock. De ha i allmänhet en stark

byggnad och tät hårbeklädnad, och äro ofta mindre ömtåliga

såväl för ljuset som för temperatursänkningarne; hvadan man
stundom får se dem flyga före solnedgången, eller ock efter sol-

uppgången , och de vakna ur sin dvala tidigare under våren , och

stundom t. o. m. midt under vintren. Deras flygt är hög och

snabb. De flesta skola föda 2:ne ungar.

Till detta slägte höra talrika arter från alla verldsdelar;

och deribland enligt Kolenati 15 europeiska. I öfverensstäm-

melse med Keyserling & Blasius upptaga vi våra inhemska ar-

ter under 2:ne subgenera: Vesperus och Vesperugo^)^ samt

lemna här, till underlättnad vid deras examinering, öfver dem

en synoptisk tablå.

Arter:
'ofvan midten af inre kanten.

Underarmen ungef. l-^o~ ^•

eller 44—46 millim 1. discolor, Natte-

under midten af inre kanten.

Underarmen ungef. t.

^eller 39—41 millim 2. borealis, (Nils-

son).

'ej synlig utifrån 3. noctula,

(Schreber).
nogre än den

inres yttre

tagg. Under-

armen 34 mill. 4. nathusii, Key-
serling& Blasius.

lägre än el-

synlig utifr. ler lika med
Den yttre den inres ytt-

framtanden i re tagg.

öfverkäken . J Underarmen

30—32 mill. b. pipistrellus,

(Schreber).

Vesperugo.

Kindtänder-

na åhvardera

sidan af öf-

verkäken

öuDgenus:

4. Vesperus.

Öronlocket bre-

dast

Subgenus:

5. Vesperugo.

Den l:sta kind-

tanden i öfver-

käken är ...

1) De europeiska arterna uppställas af Kolenati i fem genera.
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Underslägtet Vesperus, Keyserl. & Blasius

A hvardera sidan af öfverkäken 4 kindtänder, ocli följaktligen ingen

oäkta kindtand ("mellantand").

1. Vesperugo discolor (Natterer).

Gråshymliga Flädermusen.

Öronlocket (tragus) mychet hört, med största bredden of-

van midten af inre kanten, och med spetsen snedt afrundad,

och den Öfre delen oval. Längden af underarmen 1
^

t. el-

ler 44—46 mill. Craniet med öfre profillinien utan bugt vid

gränsen mellan hjernskåls- och ansigtsregionerna , med hjern-

skålen ungefär lika bred, som afståndet mellan nackbenets

bakre kant och inknipningen bakom orbitce, och å öfre sidan

af den breda nosen med ett par djupa
, från näsbenen utgående

och framåt divergerande gropar. Den yttre framtanden i öf-

verkäken räclicr ej till spetsen af den inres yttre tagg.

Vespertilio Noctula, A. J. Eetzius: Faunse Svecicse pars l:ma, pag. 7. — 1800.

„ discolor, Natterer: Kuhl, die deutschen Fledermäuse ; Neue

Annalen der Wetterauischen Gesellschaft , l:er Bd. pag.

187. - 1819.

„ Noctula, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren.

l:sta uppl. pag. 335. — 1820.

„ discolor, S. Nilsson: Illuminerade figurer till Skand. Fauna

17:de haft. pl. 33, fig. infer. — 1836.

Vesperugo discolor, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 50. — 1840.

Vespertilio murinus, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 17. — 1847.

Vesperugo discolor, Blasius: NaturgescMchte der Säugethiere Deutschlands,

pag. 73. — 1857.

Vespertilio mu/rinus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 87.

— 1865.

Änm. Ehuru vi icke förbise förtjensten af Prof. Nilssons bemödande

att till LlNNÉ's Vespertilio murinus ^) hänföra den här ifrågavarande arten

,

kunna vi dock, i likhet med J. F. Brandt^), icke anse de af Nilsson an-

förda grunderna vara tillräckligt bevisande. Den af Linné gifna beskrif-

1) Kolenati (Allgem. naturh. Zeit. Isis 1856) har för denna grupp

gifvit slägtnamnet Meteorus.

2) Fauna Svecica, ed. 2:da, pag. 1. — 1761.

3) ' Beiträge zur nähern Kenntniss der Säugethiere Eusslands, pagg. 26

& 27. — 1855.
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ningen är dels så ofullständig och dels så felaktig, att den icke kan läggas

till grund för något säkert omdöme om arten , som dermed afses , och de af

honom anförda citaterna ådagalägga dessutom, att flere olika arter derun-

der blifvit förblandade. Äfven de af Linné för den uppgifna svenska nam-

nen läderlapp, flädermus, och i Småland nattblacka, äro, såsom allmänt

kändt är, af kollektiv beskaffenhet, och tilldelas af folket i allmänhet alla

våra flädermöss. För att lemna tillfälle till att bedöma skälen för detta

vårt påstående, anse vi oss här böra återgifva Linné's å anförda stället

gifna beskrifning, sålunda:

"Vespertiho murinus caudatus, naso oreque siraplici, auriculis capite rainoribus."

"Descr. Dentes primores superiores 6, acuti, distantes.

inferiores 4, acuti contigui.

Laniarii superiores 2, anteriore raajore.

inferiores 3 , antico maiimo.

Molares utrinque 3 ,
tricuspidati.

Manus pentadactylae palmato-alatae maximaB.

Palmse pentadactylae fissse parvse.

Maxilla inferior prominet extra superiorem."

Hvad Nilsson å anf. st. yttrar : att , om man blott antager, att Linné

med ^molares utrinque 3 tricuspidati''' menat de 3:ne flertaggade kindtän-

derna, och med ^Laniarii superiores 2, anteriore majoré^ menat den öfre

enspetsade kindtanden och hörntanden, samt med ^(Laniarii) inferiores 5,

antico maximo^ menat de 2:ne enspetsade undre kindtänderna och hörntan-

den, denna Linnés beskrifning på tänderna endast passar in på 2:ne af våra

flädermöss, nämligen Vesperugo discolor é borealis — synes hafva skäl för sig;

men hvad han derefter yttrar: att Vesperugo borealis (hans Vespertilio bo-

realis) "är långt mera sällsynt" än Vesperugo discolor (hans Vespertilio

murinus), och att på grund deraf det vore antagligt, att denna sednare

vore LlNNÉ's Vespertilio murinus, synes oss sakna tillräcklig grund. Af

dessa båda flädermöss är, enligt sednare iakttagelser, den förra (F. borea-

lis) den vida allmännaste , och förekommer öfver hela landet långt upp emot

norden , åtminstone i Dalarne , och sannolikt i Norrland och Lappland ')

;

då deremot den andra (F. discolor) visserligen på ett och annat ställe är

talrik, men i allmänhet är sporadisk, och sannolikt ej går så långt upp

emot norden, som den förra, ehuru den förekommer ännu i Upland. Den
lär endast hålla sig uti hål och springor af större byggnader, ruiner o. d.

Från sydvestra delen af Småland, således ej långt från Linné's födelsebygd,

hafva vi erhållit ^) Vesperugo borealis, som der är allmän, och stundom

visar sig i stor mängd, men derstädes har man icke anträffat Vesperugo

discolor. I trakten af Upsala är, enligt vår egen erfarenhet, den förra vida

allmännare än den sednare. Dessa förhållanden tyckas sålunda gifva mera
stöd åt det antagandet, att Linné's Vespertilio murinus vore identisk med
Nilssons Vespertilio borealis. Då vi emellertid icke äga något typexemplar

för LiNNÉ's art, kunna vi dock med lika litet eller lika stort skäl hänföra

denna till hvilken som helst af de båda arterna af subgen. Vesperus, och

1) Uti "A Spring and Summer in Lapland, by an old Bushman" (Wheel-

v^^right) pag. 241 nämnes, att den någon gång förekommer vid Jockmock.

2) Benäget meddelad af Studeranden P. M. Lundell.
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vi anse det derföre för det enda rätta, att åt den liär ifrågavarande arten

(Vesperugo äiscolor) gifva det artnamnet, som icke är underkastadt något

tvifvel. Hvad Linné uppgifver om framtänderna är alldeles felaktigt, och

har naturligtvis uppkommit genom ett skriffel, så att han satt 6 der han

bort sätta 4, och tvärtom, emedan antalet af dessa tänder är i de båda kä-

karne raka motsatsen af hvad Linné uppgifvit. Det är derföre tydligt att

en förvexling i detta hänseende kommit att inträffa. Att det icke är något

tryckfel, bevisas deraf , att samma antal äfven uppgifves i beskrifningen öf-

ver samma flädermus i l:sta upplagan af LiNNÉ's Fauna Svecica, blott med
den skillnad, att de undre framtänderna der uppgifvas vara 5.

Beslr. ?. Kroppens längd 2 7-2o ^- eller 61 naill. Örats

d:o från basen af yttre kanten 7-2 ^^^^r 15 mill. Dess bredd

t. eller 12 mill. L. af tragus Yoo eller 5 mill. L. af

underarmen 1 Va t. eller 45 mill. L. af underbenet 7io ^- ^^^^^

18 mill. L. af svansen lYio eller 42 mill. L. af 3:dje fing-

ret med dess os metacarpi 27.20 t- eller 73 mill. L. af 5:te

d:o med d:o l^Y^o t. eller 52 mill. — Kroppsl. V/^^ t.

eller 57 mill. L. af underarmen 17.20 ^- eller 43 mill. L. af

underbenet 72 ^- eller 15 mill.

Den är en af våra större flädermöss, och kännes till det

yttre genom färgteckningen i förening med de korta, breda och

trubbiga öronen samt det mycket korta, ofvan midten bredare

och vid spetsen snedt afrundade och starkt inåt böjda öronloc-

ket (tragus). Öronen, som äro tjocka och mycket kortare än

hufvudet, hafva den inre kanten något litet konvex, och den

yttre nästan halfcirkelformig, något mindre böjd upptill än ned-

till, och här vid basen sträckande sig mycket nära intill och

något litet under munvinkeln. Nosen är bred, men ej uppsvälld

på sidorna, och yttersta spetsen är nästan naken, och näsbor-

rarne äro belägna vid sidorna af denna sednare. Knölen ofvan

ögonen, med de långa håren, är liten. Då vingarne hopläggas

,

räcka de framtill något litet framom munvinkeln, och baktill

föga bakom knäleden af de utsträckta bakre extremiteterna. Tum-

men är liten, och kortare än halfva längden af 4:de fingrets första

phalang. Dess klo är liten. Vid basen af den är en stor tramp-

knöl. l:sta phalangen af 4:de fingret är något kortare än sam-

ma af 3:dje d:o. 4:de fingrets sista, broskartade phalang är i

spetsen tvågrening, med den yttre grenen längst, och det 5:te

fingrets d:o har innanför spetsen en huUning. Ländflyghuden

räcker till basen af l:sta tån. Svansflyghuden å hvardera sidan

af svansen med omkring 12 större elastiska tvärband (''tvärådror").
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utom det marginala. Svansen räcker med 1 72 löd utom flyghu-

den. Utanför sporrbenet är en ganska stor hudflik (epiblema).

Hårfällen är tät, men ej lång eller yfvig, eller ullig. Färgen

ofvan gråaktig eller "gråskymlig ," derigenom att hårfällen , som

mot bottnen är svartbrunaktig , vid ytan (hårens spetsar) är grå-

aktig öfver hela ryggen och nacken. Nosen, kinderna, pannan

och hakan äro svartaktiga. Under är den gråhvitaktig
,
ljusa stun-

der basen af svansflyghuden. Öronen och flyghuden svartaktiga.

Craniet: Längd 15 milL; bredd öfver tinningarne 9 d:o.

Det är lätt att skilja från cranierna af alla våra andra fläder-

möss. I sin allmänna form liknar det mest craniet af Vespe-

rugo noctula, men det kännes dock lätt från detta dels genom

sin ringare storlek och dels genom de djupa groparne på nosen.

Betraktadt från sidan, synes dess öfre kontur rät, eller med en

helt liten konkavering af nosen bakom näsöppningen
,
samtjemnt

sluttande framåt från nackekammen. Betraktadt ofvanifrån, är

det öfver nosen något men ej mycket smalare än öfver hjern-

skålen, och följaktligen är nosen vid hörntänderna mycket bre-

dare än pannan vid inknipningen bakom orbitse. Den är nå-

got plattad, och, såsom redan nämndt är, utmärkt genom

de båda framåt divergerande, och med bakre kanterna af

näsöppningen ungefär parallela groparne. Näsöppningen är myc-

ket stor, och dess bakre öfre vinkel är ungefär midt öfver

ögonhålornas främre kanter. Nackbenets öfre del (pars occi-

pitalis) har sin konvexitet utskjutande något bakom nackekam-

men. Hjernskålen saknar crista sagittalis, och något spår till

processus postorhitalis förefinnes icke. Kindbågarne (o. zygo-

maticd) äro smala samt nästan omärkligt uppåt böjda, och med
ett helt litet vinkelformigt utskott å midten af öfre kanten. Fora-

mina infraorhitalia äro nära framkanten af orbitse, och strax bak-

om dem på sjelfva orbitalkanten foramina lacrymalia. Nack-

benets basilardel är smal. Underkäken har processus coronideus

låg, och kanten mellan dess spets och condylus rät. Processus

angularis är hos äldre temligen lång.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna tvåspetsade , och den

yttre ej mer än hälften så stor som den inre, och ej räckande

till spetsen af dennas yttre tagg. Hörntänderna med skarpa

kanter, men grunda gropar. Den främsta kindtanden, sittande

intill hörntanden, är högre än de andra, och med en tydlig spets

framtill vid inre sidan af basen. Underkäken: Framtänderna



128

tretaggade, och den yttersta dessutom med en tagg å bakre si-

dan. De båda yttre å hvardera sidan sitta föga snedt. Den
tagg, som förefinnes på hörntandens främre kant, är belägen

ungefär å midten af densamma. Den falska kindtanden är unge-

fär af den följande äkta kindtandens halfva höjd, och denna sed-

nare är högre ände andra kindtänderna.

Inom Sverige förekommer denna art åtminstone från Skåne

till Uppland. Den är dock, enligt hvad vi erfarit, sporadisk,

och förekommer icke öfverallt, ehuru den vanligen är talrik,

der den finnes. Den träffas hos oss endast vid större stenbygg-

nader, i hvars hål och springor den har sitt tillhåll Sålunda

är den talrik vid Lunds domkyrka, och förekommer äfven vid

domkyrkan i Upsala, ehuru, enligt vår erfarenhet, ej så talrik,

som vid Lunds. Den förefinnes äfven vid kyrkan i Christianstad '^),

och utan tvifvel vid många andra större kyrkor. Enligt G. A.

TisELius ^) förekommer den i trakten af Kalmar. Cnattingius &
Holmers hafva anträffat den vid Norrköping, enligt exemplar, som

vi sett i en samling, tillhörig Norrköpings elem.läroverk. En-

ligt C. K. SiracsTKöM*) förekommer den i Nerike. J. E. Wik-

sTEöM ^) uppgifver den från trakten af Stockholm. Utom Sverige

är den iakttagen af Lundahl i Finland ^) , och den förekommer,

enligt Brandt ^) i mellersta och södra Eyssland, och enligt Kole-

NATi ^) i nästan hela Europa.

Den är en bland de för köld minst ömtåliga, och kan, en-

ligt Nilsson, under vintren vid temperaturvexlingar vakna och

insomna flera gånger, utan att deraf lida något men. Den är

utan tvifvel en af dem, som tidigast under våren vakna ur sin

vinterdvala. Nilsson antager, att detta vid Lund sker i April.

Här vid Upsala hafva vi erhållit den väckt ur dvalan redan den 22

Mars, men också då, tillfölje af inträffad köld, ihjelfrusen. En-

1) I södra länderna skall den äfven träffas i hål och springor i berg-

väggar; och den håller sig der gerna i bergstrakter, stundom på en betyd-

lig höjd öfver hafvet.

2) Enligt benäget meddelande af Conservator A. Svensson.

3) Bidrag till kännedomen om Östra Smålands vertebratfauna, pag. 10.

4) Bidrag till kännedomen om Örebro läns vertebratfauna p. 7.

5) Stockholms Flora, pag. 97.

6) Bidrag till Finlands Micromammologi, pag. 288.

7) Beiträge zur nähern Kenntniss der Säugethiere Kusslands, pag. 35.

Uppgiften om dess förekomst i Daurien skall vara osäker, enligt Brandt.

8) Monographie d. europ. Chiroptern, pag. 57.
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ligt KoLENATi tillbringar den icke vinterdvalan i hängande ställ-

ning. Den är särdeles ilsken, och bites gerna. Dess flygt är

snabb.

2. Vesperugo borealis (S. Nilsson).

Nordiska Flädermusen.

Öronlocket (tragus) myclei hört, med största bredden un-

der midten af inre kanten, och med den öfre delen trubbig och

nästan aflångt oval. Längden af underarmen 1^=^ t. eller

39—41 millim. Craniet med öfre profilUnien företeende tvemte

tydliga, ehuru grunda bugter — den ena vid gränsen mellan

interparietal- och hjessbenen, och den andra vid pannan —
och med en temligen djup grop långs midten af pannan. Äf-
ståndet mellan midten af inhnipningen bakom orbitce och bakre

kanten af nackbenet är större än hjernskålens bredd. Nosen kull-

rig, med jemförelsevis liten näsöppning, och tvenne grunda långs-

gående gropar vid gränserna mellan näsbenen och öfverkäks-

benen. Den yttre framtanden i öfverkäken räcker till spetsen

af den inres yttre tagg.

Vespertilio Kuhlii, S. Nilsson: Illuminerade Figurer till Skandinavisk

Fauna, 17:de häft. pl. 34, öfre fig. — 1836.

„ borealis, S. Nilsson: Illum. Fig. till Skand. Fauna, 19:de häft.

pl. 36, öfre fig. — 1838.

Vesperugo Nilssonii, Keyseeling & Blasius: Archiv fiir Naturgeschichte

,

von Wiegmann, 5:er Jahrg. l:er Bd. pag. 315. — 1839.

, Keyseeling & Blasius: Die Wirbeltliiere Europa's,

pag. 51. — 1840.

Vespertilio borealis, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdj. 2 uppl. pag.

25. - 1847.

Vesperugo Nilssonii, J. H. Blasius: Die Säugethiere Deutschlands
,
pag. 70.

„ borealis, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 88.

— 1865.

Beskr. ?. Kroppens längd PV.o t. eller 55 millim. Örats

d;o från basen af yttre kanten 7,^ t. eller 13 mill. Dess bredd

Voo t. eller 10 mill. L. af tragus "/^^ t. eller 4 mill. L. af

underarmen 1 y,^ t. eller 40 mill. L. af underbenet t- el-

ler 18 mill. L. af svanssen IVi^ t. eller 42 mill. L. af 3:dje

fingret med dess os metacarpi 27,0 t. eller 65 mill. L. af 5:te

d:o med d:o l^y.,^ t. eller 49 mill. — Kroppsl. PV-io
eller 55 mill. L. af underarmen V/^^ t. eller 40 mill. L. af

underbenet t. eller 18 mill.
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Från den föregående arten, med hvilken den lätt kan för-

vexlas, skiljes den till sitt yttre genom den något mindre stor-

leken, den afvikande formen af öronlocket, och den något olika

färgteckningen. Öronen synas mot basen vara något smalare än hos

föregående, och deras yttre kant sträcker sig ej så nära intill

mnnvinkeln, som hos den, ehurn den i verkligheten äfven här

har sitt fäste något litet under munvinkeln. Mot spetsen af

öronen äro deras inre och yttre kanter ungefär lika mycket kon-

vexa. Äfven denna har dem betydligt kortare än hufvudet, samt

tjocka, opaka och till dels håriga. Öronlocket, som har sin

största bredd under midten, har sin öfre del, d. v. s. ofvan in-

knipningen vid basen, nästan aflångt oval, och endast obetydligt

inåt böjd, med den yttre kanten konvex, eller afrundad, och den

inre rät, och spetsen trubbig, samt icke på långt när räckande

till örats midt. Å dess yttre kant vid basen är en trubbig flik,

eller "tand." Sidorna af nosen med mera yfvig och tät hårbe-

klädnad än hos föregående, och med mustascher. Då vingarne

hopläggas, räcka de framtill ungefär till munvinkeln, och bak-

till ungefär till midten af underbenet. Tummen, som såsom

vanligt har en tydlig trampknöl, är hälften så lång som l:sta

phalangen af 4:de fingret, och dess klo är liten, isynnerhet hos

honan, lista phalangen af 4:de fingret är något kortare än den

af 3:dje d:o. 4:de och 5:te fingrarnes sista broskartade phalang

lika med den af föregående. Ländflyghuden räcker till basen

af l:sta tån. Svansflyghuden å hvardera sidan af svansen med

omkring 11 större elastiska tvärband ("tvårådror") ; och svansen

räcker med 2:ne leder utom den förre. Utanför sporrbenet är en

mycket liten (mindre än hos föregående) och från tarsen långt

aflägsen hudflik (epiblema). Hårbeklädnaden på kroppen i all-

mänhet är längre och finare än hos föregående, och den sträc-

ker sig på svansflyghuden till nära midten af svansens längd.

Hårspetsarne på skuldrorna och ryggen äro glänsande grågul-

aktiga eller gråbrunaktiga , skiftande något vid olika belysning,

och derigenom har på midten af kroppens öfre sida uppkommit

ett grågulaktigt eller gråbrunaktigt fält, som dock ej är skarpt

begränsadt, eller alltid särdeles tydligt, emedan den svartbruna

bottenfärgen synes igenom. Kroppssidorna och svansroten ofvan

samt nosen och nacken svartbruna. Hjessan mellan öronen van-

ligen något grågulaktig, eller med en gulbrunaktig fläck vid
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inre sidan af hvartdera örats bas. Undre kroppssidan, med un-

dantag af den mörkbruna hakan, grågulaktig. Öronen och flyg-

huden mörkbruna.

Craniet. Längd 15 mill.; bredd öfver tinningarne 8 d:o.

Betraktadt ofvanifrån, synes det starkt afsmalnande framåt, deri-

genom att nosen framtill är märkbart smalare. Bredden öfver

hörntänderna är dock ungefär lika med bredden öfver inknip-

ningen bakom orbitfö. Långs midten af pannan är en temligen

djup och vid grop. Tillfölje deraf, att nosspetsen är afsmal-

nande, är näsöppningen liten, och den bakre vinkeln af denna är

un^'efär midt öfver bakre kanten af hörntänderna. Nosen är kull-

rig, och å hvardera sidan af den, vid gränsen mellan näsbenen

och öfverkäksbenen, är en grund långsgående grop, hvilka gro-

par framåt convergera. Intet spår till processus postorhitalis

förefinnes, och ingen crista sagiUalis. Då craniet betraktas

från sidan, visar sig interparietalbenet såsom dess högst upp-

stående parti, och mellan det och bjessbenen är en tydlig sänk-

ning. En dylik, ehuru grand, synes äfven vid gränsen mellan

pannan och nosen. Nackekammen är liten, och nackbenets öfre

del har sin konvexitet utstående bakom den. Kindbågarne äro

smala och spensliga, icke uppåt böjda, samt med ett helt obe-

tydligt vinkelformigt utskott å midten af öfre kanten. Foramen
infraorUtale är stort, nästan ovalt, och närmare orbital- än al-

veolarkanten. Foramen lacrymale beläget strax bakom det , men
innanför orbitalkanten. Nackbenets basilardel är smal. Under-
käken ungefär lik den af föregående.

Tänderna. Öfverkäken: Den inre framtanden tvåspetsad,

och den yttre enspetsad , och den förra ej dubbelt större än denna

sednare , som räcker till spetsen af dess yttre tagg. Oäkta kind-

tänder saknas, och den 1: sta kindtanden stöter intill hörntanden,

samt är betydligt högre än de andre. Underkäken: Framtän-
derna med trenaggad krona, och de båda yttre å hvardera si-

dan föga snedt sittande. Hörntänderna hafva taggen i främre

kanten belägen under deras midt. Den främsta (oäkta) kind-

tanden har ungefär hälften af hörntandens, och tvåtredjedelar af

2:dra kindtandens längd; och den sednare (l:sta äkta) kindtan-

den är ej högre än de andre bakom honom.

Såsom vi redan ofvan hafv^a yttrat, är den en af våra all-

männaste flädermöss, om ej den allmännaste af alla. Den före-

kommer utbredd öfver allt, åtminstone i skogstrakter, från södra
9*
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Skåne till Lappland, der den blifvit funnen vid Jockmock. I

östra Skåne hafva vi funnit den ganska allmän^), och, enligt

hvad ofvan blifvit anfördt, har Studeranden P. M. Lundell fun-

nit den mycket talrik i sydvestra Småland. Uti Kalmar län

hafva vi sjelfve funnit den allmän, och den är af Doct. Tiselius -)

uppgifven för trakten af Kalmar. I trakten af Upsala är den,

enligt våra iakttagelser, en af de allmännaste; och enligt upp-

gift af Stud. A. Steffenburg förekommer den i trakten af Falun

i Dalarne. K. Sundström ^) har iakttagit den i Nerike. Enligt

H. W. Wheelwright *) är den funnen vid Jockmock i Lappland.

Enligt EoBERT CoLLETT ^) är den i Norge den vanligaste fläder-

musen, och förekommer der åtminstone till polcirkeln, och går

på i^ällens sluttningar upp i björkregionen. Enligt Carl Lun-

dahl ^) är den äfvenledes i Finland den allmännaste flädermusen.

Enligt J. H. Blasius förekommer den i europeiska Kyssland

ända upp mot Hvita Hafvet, och skall under slutet af somma-

ren migrera dit från sydligare trakter. Enligt J. F. Brandt ^)

förekommer den i de nordliga delarne af Uralska Bergen,

v. MiDDENDORF ^) har funnit den i östra Siberien ända bort mot

Ochotska Hafvet, samt uppgifver, att den äfven förekommer på

Altai. Enligt Blasius och Kolenati förekommer den i Tyskland

på Harz och i Oberfranken i Baiern. Den har således en myc-

ket vidsträckt geografisk utbredning. I öfverensstämmelse dermed

är den mycket härdig, och lider ej af temperatursänkningar och fuk-

tig väderlek. Den är i rörelse strax efter solnedgången, och äf-

ven under morgnarne före solens uppgång. Dess flygt är snabb.

Den träfl'as såväl i hål i träd, som i murar, bergsskrefvor, un-

der tak m. m. Den hibernerar ej i hängande ställning, utan

inkrupen i hål, med hufvudet riktadt utåt.

1) Observationes zoologicse, II, pag. 48.

2) Bidrag till kännedom om Östra Smålands vertebratfauna ,
pag. 10.

3) Bidrag till kännedomen om Örebro läns vertebratfauna p. 7.

4) A Spring and Sumnier in Lapland, by an old Bushman, pag. 241.

5) Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift 7:de årg. pag. 21.

6) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogi ; Finska Wetensk.

Societetens Handl. 1851, pag. 287.

7) Keise in Europ. Kussland. I; pag. 264.

8) Der Nördliche Ural etc. Petersb. 1856, Zool. Anhang, pag. 6.

9) Sibirische Keise, Säugethiere, Vögel etc. II Bd. 2:er Theil, pag. 78.
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Vesperugo serotina (Schreber).

Vesperugo serotinus, J. H. Blasius: Die Säugethiere Deutschlands
,
pag.

76. ~ 1857.

Kroppsl. 2 Vj t. eller 75 millim. Örats 1. från basen af yttre kanten

6/^^ t. eller 18 mill. L. af öronlocket 8 mill. L. af underarmen IVio

eller 51 mill. L. af underbenet 7,o t. eller 21 mill. Dimensionerna såle-

des nära liknande dem af V. noctula.

Tändernas antal lika med det af de båda närmast föregående arterna,

och således i öfverkäken ingen, och å hvardera sidan af underkäken en

oäkta kindtand. Öronen, som äro mycket kortare än hufvudet, äro af en

oval form, med inre kanten konvex, och med den yttre närmare den trub-

biga spetsen konkav; och denna kant har sitt fäste strax framom öronloc-

kets bas, och ett godt stycke bakom munvinkeln, och ungefär i jemnhöjd

med denne. Öronlocket (tragus) särdeles karakteristiskt. Det är aflångt,

mot den trubbiga spetsen afsmalnande, och med den största bredden långt

under dess midt. 4:de fingrets l:sta phalang är märkbart kortare än samma

phalang å 3:dje d:o, och spetsen af 5:te fingret räcker något litet utom

spetsen af l:sta phalangen å 3:dje d:o. Ländflyghuden räcker till l:sta tåns

bas; och svansen räcker med ungefär 2 % leder utom svansflyghuden. Utan-

för sporrbenet är en tydlig hudflik (epiblema). Härfällen längre, och min-

dre tät, än hos V. noctula; ofvan mot basen mörkare, brunaktig, och vid

hårspetsarne på ryggen och länden grågulaktig , dock så att den mörka bot-

tenfärgen synes igenom. På öronens yttre sida framtill vid basen är den

der på öronen varande hårbetäckningen grågul. Undre kroppssidan är ble-

kare gråbrunaktig. Öron och flyghud svartbrunaktiga.

Vi anse oss böra fästa uppmärksamheten på denna arten, emedan det

icke synes vara osannolikt , att den kan anträftas hos oss , då den är allmän

i Tyskland, och der går så långt upp emot norden som till Apenrade i

Schleswig, hvarifrån vi hafva exemplar, och enligt J. F. Brandt förekom-

mer den inom Eyssland så nordligt som i Kurland och Kiewska Gouverne-

mentet. För öfrigt förekommer den i hela mellersta och södra Europa, och

enligt Brandt och Kolenati, uti Asien t. o. m. i Sibirien, i Indien och

på Himalaya.

På grund af storleken förvexlas den lättast med V. noctula, men ge-

nom den afvikande dentitionen, och den olika formen på öronen och öron-

locket m. m. skiljer man dock lätt densamma från denna.

Underslägtet Vesperugo, Keyserling & Blasius.

A hvardera sidan af öfverkäken 5 kindtänder, och följaktligen en oäkta

kindtand ("mellantand").
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3. Vesperugo noctula (Scheeber)

Stora Flädermusen.

Den oäJcta hindtanden i Öfverhåhen helt liten och ej syn-

lig utifrån. Öronlocket mycket kort, med största bredden of-

van midten af inre kanten, och denna är djupt konkav, och

den afrundade spetsen är starkt inåt höjd. Underarmen om-

kring ^Vio ^' ^^^^^ mill. 5:te fingret räcker ej till mid-

ten af det 4:des första phalang. Hårfällen mycket kort och

af gulbrun färg både ofvan och under. Craniet, betraktadt

från sidan, har öfre konturen högst vid nackekammen, och

iemnt stupande derifrån till nosspetsen, samt utan konkavering

öfver pannan. Nosen är bred, mycket kort, och ofvan något

plattad, och näsöppningen myclcet stor, så att dess bakre vinkel

är ungefär midt öfver främre orbitalvinklarne.

La noctule, Daubenton: Mémoires de Mathematique & de Physique

de rAcadéinie Royale des Sciences de ]'année 1759,

pag. 380 pl. 2, fig. 1. Tr. Paris 1765.

Vespertilio noctula, Schreber: Die Säugthiere l:er Theil, pag. 166 (Die

Speckmaus), tab. 52. — 1774 2).

„ proterus, H. Kuhl: Neiie Annal. d. Wetterauischen Gesellsch.

l:er Bd., pag. 41. — 1819.

„ ,, ,
S. Nilsson: lUum. %. till Skand. Fauna, 17:de häft.

pl. 33, öfre %. — 1836.

Vesperugo noctula, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's

pag. 46. — 1840.

Vespertilio noctula, S. Nilsson: Skand. Fauna; Däggdj. 2:dra uppl. pag.

29. - 1847.

Vesperugo noctula, J. H. Blasius : Naturgesch. der Sängethiere Deutsch-

lands, pag. 53. — 1857.

„ „ ,
A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 86.

- 1865.

Beskr. S- Kroppens längd 27io t. eller 78 mill. Örats

d:o från basen af yttre kanten 7io ^l^®^ 1^ mill., och från

pannan Vio t- ^^^^^ ^ mill.; och dess bredd Vio ^- ^^^^^ mill.

L. af tragus 7-20 eller 5 mill. L. af underarmen 1 7io t. el-

ler 54 mill. L. af underbenet ^720 ^^1^^ ^0 mill. L. af svan-

sen 1 1720 ^' ^i^^- ^-^j^ fingret med dess os me-

1) KOLENATI (Monogr. d. europ. Chiropt. pag. 80) har för denna arten

och Vesperugo leislerii uppställt ett särskildt slägte med namnet Panugo.

2) Här, liksom å de ställen, der han citeras för andra flädermöss, har

SCHKEBER endast på planchen gifvit det latinska artnamnet,
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tacarpi 3V20 ^- ^^^^^ ^4 mill. L. af 5:te d:o med d:o P/io ^•

eller 56 mill. — ?. Kroppsl. 2Vio eller 78 mill. L. af

underarmen P/io ^^^^^ mill.

G enom storleken , den korta , ofvan och under gulbruna hår-

fallen, och de smala och spetsiga vingarne m. m. skiljes denna

arten lätt från alla våra andra flädermöss. Den är af en stark

och undersätsig byggnad, med jemförelsevis korta bakre extre-

miteter. Nosen är kort, bred och trubbig, och på sidorna starkt

uppsvälld, så att der tillfölje deraf är en ränna långs dess öfre

sida. Öronen äro mycket korta och breda, med den yttre kan-

ten ojemn och mera konvex än den inre, samt nedåt något ut-

bredd, och sträckande sig nära intill munvinkeln, och något

längre ned än den. Öronlocket (tragus) är mycket kort, och

räcker ej till örats midt, och är nära spetsen bredast, och denne

sednare är afrundad och starkt inåt böjd, och den inre kanten

är djupt konkav. De hoplagda vingarne räcka med handlofven

nära nosspetsen, och med 3:dje fingrets spets till tarsen af den

utsträckta bakfoten. Tummen och dess klo äro mycket korta,

och dess längd ej fullt af längden af 4:de fingrets lista pha-

lang. 2:dra fingrets phalang är temligen lång, och lista pha-

langen af 4ide fingret är föga kortare än den af 3idje dio. 4ide

fingrets sista phalang är enkel, och den af 5ite dio med en brosk-

artad huUning; och spetsen af detta sednare fingret räcker ej

till midten af lista phalangen af 4ide dio. Ländflyghuden räc-

ker till tarsen. Svansflyghuden med 11 elastiska tvärband ("tvär-

ådror") på hvardera sidan af svansen, och räckande nästan till

svansens spets. Utanför sporrbenet, och temligen nära intill tar-

sen är en stor hudflik (epiblema). På undre sidan af svansflyg-

huden sträcker sig hårbeklädnaden till nära svansens midt. Hår-

fällen fin och kort. Färgen ofvan och under gulbrun, något

blekare under, äfvensom vid bottnen af hårfällen. Öronen ljusa

,

gråbrunaktiga; flyghuden svartbrun. En mörkare varietet före-

kommer stundom utomlands, funnen af Eveesmånn i Kirgisernas

land^). Ett vid Östhammar i Upland erhållet exemplar liknar denna

varietet genom en något mörkare , i brunt stötande färgteckning

ofvan och under, något blekare å sednare kroppssidan. Öronen

mörkbruna, nästan lika mörka, som flyghuden. Cranium och

proportioner lika med den vanligas.

1) Bulletin de la Soc. Impér. des Natur, de Moscou, T. XVIII, 1845,

pag. 494.
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Craniet. Längd 19 mill. Bredd öfver tiimingarne 12 mill.

Afståndet mellan bakre kanten af nackbenet och midten af in-

knipningen bakom orbitae mindre än hjernskålens bredd. Till

sin allmänna form liknar craniet mest det af V. discolor^ men
det skiljes dock lätt från detta genom sin större storlek, och

genom frånvaron af de stora groparne på öfre sidan af nosen.

Denne sednare utmärker sig genom samma bredd och korthet,

som å det, äfvensom genom en liknande stor näsöppning, som-

sträcker sig tillbaka ungefär midt öfver framkanten af or-

bitse. Dess öfre profilkontur visar en ytterst svag konkavering

vid gränsen mellan hjessbenen och interparietalbenet
,
hvarest,

äfvensom på pannan, är en liten grund långsgående grop; och

vid gränsen mellan pannan och ansigtsregionen är samma kon-

tur jemnt och obetydligt stupande. Nackekammen utgör hjern-

skålens högsta parti, och är ej afbruten på midten. Från den

utgår en låg kam öfver midten af interparietalbenet, och fort-

sättes af hjesskammen. Processus paramastoidei äro särdeles

'

tydliga, och stå ungefär lika långt ut bakåt, som condyli occi-

pitales. Inga spår till processus postorhäales förefinnas, men

vid öfre ögonhålsranden (margo supraorhitalis) ofvan tårbenet

är en temligen stor trubbig knöl, och från dessa knölar utgå

tvenne låga ryggar, som sedan sammanlöpa och bilda en låg

hjesskam (crista sagittalis). Nosen är mycket bred, och cra-

niet derföre, betraktadt ofvanifrån, ej betydligt afsmalnande fram-

åt, och bredden öfver hörntänderna mycket större än bredden

öfver den inknipna delen bakom orbitae. Ofvan är nosen något

plattad, ehuru med sidorna kullriga. Fofamen infraorhitale

medelmåttigt, aflångt ovalt, och nära orbitalkanten , och strax

bakom det, och på den sednare beläget, foramen lacrymale.

Kindbågarne äro smala, icke uppåt böjde, och knappt med nå-

got spår till vinkelformigt utskott i öfre kanten. Kronutskot-

tet å underkäken är lågt , men spetsvinkligt , och dess öfre kant

är baktill något litet konkav. Angularutskottet är kort, något

utåt böjdt, och med utbredd spets.

Tänderna. Öfverkäken: Den inre framtanden, som är nå-

got, men ej dubbelt längre än den yttre, har en lång spets, och

bakom denna nära basen en liten afsats, eller antydning till en

2:dra tagg. Den yttre är tvåspetsig (en främre större, och en

mindre bakre spets) , samt dessutom med spår till en yttre spets

vid basen. Den främsta äkta kindtanden, eller den 4:de bak-
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ifrån räknad, som är högre än de andre kindtänderna, stöter

intill hörntanden, och innanför den vinkel, som de bilda med
livarandra, sitter den lilla oäkta kindtanden, som ej är synlig

utifrån, och knappt är så hög, som den lista äkta kindtandens

inre basaltagg. Underkäken: Framtänderna äro såsom vanligt

trenaggade, och de 2 yttre sitta tydligen snedt med sina kro-

nor. Hörntänderna hafva taggen i främre kanten belägen vid

deras midt. Den oäkta kindtanden är ej mycket lägre än den

lista äkta kindtanden, hvilken knappt är högre än de bakom

honom varande.

Såsom det uppgifves i Skandinavisk Fauna, tillhör denna ar-

ten inom vårt land dess södra och mellersta delar, och , såsom det

synes, företrädesvis de förra. Upsala Universitets zoologiska

museum har en gång erhållit den från Östhammar i Upland;

men den tyckes inom denna provins vara sällsynt, eller åtmin-

stone sporadisk. Enligt exemplar, som vi sett i Norrköpings elem.

läroverks samlingar, hafva Hirr Cnattingius & Holmees funnit den

vid Linköping och Norrköping. Prof. Nilsson uppgifver i Skand.

Fauna, att han genom framl. Prosten C. U. Ekström erhållit

den från Södermanland och Bohuslän. Enligt Prof. Nilssons och

äfven enligt våra egna iakttagelser förekommer den talrik vid

Lunds domkyrka ^) , och Conservator A. Svensson har benäget

underrättat oss, att han funnit den vid Christianstads kyrka.

Enligt Doct. G. A. Tiselius 2) förekommer den i trakten af Kal-

mar. K. Collett har ej funnit den i Norge, och C. Lundahl

har ej anmärkt den i Finland. För öfrigt förekommer den i

hela Europa, med undantag af dess nordligaste delar (Blasius

& Kolenati) , och uti hela mellersta Asien ända till Japan (Pal-

las, EvERSMANN och Temminck). Eullgt Blasius förekommer den

äfven i nordöstra Afrika , ehuru Heuglin och Fitzinger icke upp-

tagit den i deras förteckning öfver nordöstra Afrikas däggdjur

1) Uti Skand. Fauna, Däggdj. 2 iippl. p. 37 antages såsom gifvet, att

lenna arten icke under Linné's och A. J. Eetzii tid förekom i Sverige, der-

töre att den icke finnes upptagen uti de af nämnde författare utgifna arbe-

ten, och derföre att Prof. Nilsson i början af sin zoologiska bana icke

lyckats påträffa den. Vi vilja gerna medgifva, att dess förekomst kan vara

periodisk; men vi kunna dock icke finna det sannolikt, att den då icke

förekom i Sverige, derföre att Linné och A. J. PtETZius icke iakttagit den

,

då dessa författare påtagiigen egnat ringa uppmärksamhet åt dessa djur.

2) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna
, pag. 10.

3) Sitzungsberichte d. math. naturwiss. Classe d. Kaiserl. Akad. d. Wis-

^ensch. zu Wien. 1866, Heft. VI—X, pag. 537.
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Den är ilsken och bites gerna. Dess flygt är mycket snabb

och mera seglande än de andras , och man får ofta se den i rö-

relse långt före solens nedgång under klara och vackra höstda-

gar, och vid sådana tillfällen flyger den högre , än efter solned-

gången. Vi hafva sjelfve haft tillfälle att iakttaga detta ett par

gånger i Skåne. Såvidt vi hafva erfarit, har den hos oss en-

dast träffats i hål och springor uti murar o. d., men utomlands

skall den, enligt Kolenati, ofta lägga sig i hål i träd, t. ex.

sådana, som hackspettar (Pici) åstadkommit. Den hibernerar

ej i hängande ställning , utan liggande i sina hål
,
vanligen många

tillsamman, stundom hundradetals.

4. Vesperugo nathusii, Keyserling & Blasius.

NathusisJca Flädermusen.

Den oäJcta Jcindtanden i öfverhähen sitter i samma rad,

som de andre, och är synlig utifrån. Den yttre framtanden

i ÖfverJcäJcen är något litet högre än den yttre taggen af den

inre d:o. Öronen från basen vid hjessan omhring 10 millim.

höga. Längden af underarmen l^/^o t- ^Z/er 34 mill. Läng-

den af craniet 14 mill. 4:de gomvecJcet har å hvardera sidan

en afskild sidogren, enligt Kolenati.

Vespertilio Nathmii, Keyserling & Blasius: Archiv fiir Naturgeschichte,

von A. Wiegmann, 5:er Jahrg. l:er Bd. pag. 320,

— 1839.

Vesperugo JSfathttsii, Keyserling & Blasius: Bie Wirbelthiere Europa's.

pag. 48 — 1840..

,, „ E. Eversmann: Bulletin de la Société Impér. des Na-

turalistes de Moscou, T. XVIH, pag. 497. — 1845.

Vespertilio NatJiusii, S. Nilsson : Skand. Fauna, Däggdj., 2:dra uppl. pag.

39. - 1847.

Vesperugo Nathusii, J. H. Blasius: Naturgesch. der Säugethiere Deutsh-

lands, pag. 58. — 1857.

Nannugo Nathv^U, F. A. Kolenati: Monographie der europäischen Chi-

roptern, pag. 64. — 1860.

Vesperugo Nathmii, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 87.

— 1865.

Anm. Kolenati har för denna och följande art, jemte arterna F.

marginata, ursula, Tcuhlii och minutissima uppställt slägtet No^nnugo. Skill-

naden mellan V. nathusii och V. pipistrellus synes i sjelfva verket vara

ganska obetydlig, och det är derföre svårt att finna några konstanta skilje-
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märken dem emellan, isynnerhet som den sednare såväl uti färgteckningen

som uti dimensionerna, och uti förhållandet mellan de öfre framtänderna

är underkastad en ganska betydlig föränderlighet, och stundom närmar sig

i dessa hänseenden till den förra. Det är derföre ej utan skäl, som Kess-

LER och J. F. Brandt (Beitr. zur nähern Kenntniss der Säugethiere Euss-

lands, pag. 34) framställt tvifvelsmål om deras artskillnad, och den förre

förmodar, att V. nathum är den äldre och V. pipistrellus den yngre af en

och samma art, emedan han funnit mellanformer mellan båda. Brandt

uppgifver, att Keyserling, efter egen bestämning af arten, till Petersbur-

ger museet förärat tvenne exemplar af Vespert. Nathusii, hvilka Brandt

till alla delar funnit öfverensstämmande med exemplar af den typiska F.

pipistrellus, bestämde såsom sådana af Blasius. Sjelfve hafva vi från Tysk-

land, under benämningen Vespert. Nathusii, erhållit exemplar, som vi ej

kunna skilja från V. pipistrellus, enligt typexemplar af sistnämnde art, som

vi genom Doct. KjiERBöLLiNG förskaffat oss från Prof. Blasius. De exemplar

af V. nathusii, som vi haft tillfälle att undersöka i Lunds Universitets zoolo-

giska museum, och som till dels af Prof. Nilsson blifvit beskrifne, hafva

emellertid förefallit oss så afvikande från V. pipistrellus genom sina större

öron och märkbart större dimensioner i allmänhet, och något längre yttre

framtand i öfverkäken, att vi anse oss böra upptaga den förra såsom egen

art, och detta så mycket hellre, som Kolenati i detta afseende icke hyst

det ringaste tvifvel.

BesJcr. ^) ?. Kroppens längd 1 Vo t. eller 45 millim. L. af

örat från dess bas vid hjessan ^- ^^^^^ 1^ mill. L. af under-

armen 17-20 t- 6^^^^ ^^i^l- underbenet nära 7-2 ^-

ler 14 mili. L. af svansen 17]o eller 38 mill. L. af foten

med klorna, enligt V. Eatio, 9 mill.

Öronen något större och högre än hos V. pipistrellus. Öron-

locket (tragus) med största bredden under midten, och derifrån

mot den trubbiga spetsen jemnt afsmalnande , med den yttre kan-

ten konvex, och med den inre något konkav, och spetsen i jemn-

höjd med den mest framstående konvexiteten å örats inre kant nära

basen. Å vingarne är 4:de fingrets lista phalang något kortare

än samma phalang å 3:dje d:o. Svansflyghuden med 10 tydliga

elastiska tvärband å hvardera sidan af svansen, och utanför

sporrbenet är en tydlig hudflik. På dess öfre sida sträcker sig

hårbetäckningen långs svansen till nära dennes midt, och långs

skenbenen, ehuru der gles. Hårfällen yfvig. Färgen ofvan rost-

brun, under blekare, gulbrunaktig ; fållen vid bottnen svartaktig.

Craniet: Det är märkbart större än det af F. pipistrellus,

och dess längd är 14 mill. Till sin form liknar det mest det af

1) Enligt anteckningar gjorda å Lunds Univ. Zoolog, museum.
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denna arten äfvensom det af F. horealis. Den öfre profilkon-

turens konkavering vid gränsen mellan pannan och ansigtsregio-

nen är tj^dlig, ehuru något svagare än hos den förra. Hopknip-

ningen bakom orbitae är obetydlig. Pannbenet och öfverkäks-

benet bilda ofvan orbita en uppstående trubbig kant, som slutas

nedtill vid det rundadt-ovalaforamen infraorhitale. Detta är när-

mare intill orbital- än alveolarkanten. Långs midten af nosens öfre

sida , mellan näsbenen , och bakom näsöppningen är en tydlig fåra.

Tänderna. Den inre framtanden i öfverkäken är tvåspet-

sad, och dess yttre spets är något litet lägre än den yttre fram-

tanden. Den öfre oäkta kindtanden sitter i samma rad, som de

andre , och är synlig utifrån , samt är högre än den inre taggen

vid basen framtill af den l:sta äkta kindtanden. De tvenne yttre

framtänderna å hvardera sidan af underkäken sitta något snedt

med sina kronor. Den undre hörntandens afsats eller tagg i

främre kanten har sitt läge under tandens midt.

Yi känna ej, att denna arten hos oss blifvit anträffad på

andra ställen, än de som uppgifvas i Skandinavisk Fauna, nem-

ligen Lund och Lindved i Skåne, på hvilket sistnämnde ställe

den tillvaratogs af Baron Carl von Duben. För öfrigt är den,

enligt Blasius, Eveksmann och Kolenati, funnen i Tyskland,

Österrike, Grekland och södra Kyssland. Enligt Blasius , är den

bland dvergflädermössen (Nannugo) den som har den största

flygförmågan, och den skall vara en af dem, som tidigast flyga

ut under skymningen, och tidigast vakna ur sin vinterdvala un-

der våren. Enligt Kolenati, flyger den g^rna omkring i stallar

för nötkreatur.

5, Vesperugo pipistrellus (Schreber).

Dvergflädermusen.

Den oäJcta kindtanden i öfverkäken sitter i samma rad,

som de andra, och är synlig utifrån. Den yttre framtanden

i öfverkäken är oftast lägre än, men stundom lika hög som

den yttre taggen af den tvåspetsade inre d:o. Af de 7 gom-

vecken äro vanligen de 5, någon gång de 6 hakre tvådelade,

bildande 2.ne hågar, och det 4:de d:o är likt de andra. Öro-

nen från basen vid hjessan omkring 8 millim. höga. Längden

af underarmen 30 ~ 32 millim. Längden af craniet omkring

12 millim.
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La Pipistrelle, Daubenton: Mémoires de Mathématique & dePhy-

sique de rAcadémie Eoyale des Sciences, de l'an-

née 1759, pag. 381. Tr. Paris 1765.

Vespertilio pipistrellus , Schreber: Die Säugthiere, l:er Theil, pag. 167,

tab. 54. — 1774.

„ ,
, Keyserling & Blasius : Archiv fiir Naturgeschichte,

von WiEGMANN, 5:er Jahrg. l:er Bd. p. 321. — 1839.

Vesperugo pipistrellus, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 49. — 1840.

Vespertilio pipistrellus, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl.

pag. 41. — 1847.

Vesperugo pipistrellus, Blasius: Naturgeschichte d. Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 61. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

87. — 1865.

BesJcr. Kroppens längd P/i^ t. eller 42 millim. L. af

örat från basen eller fästet af yttre kanten t. eller 11 mill.

D:o d:o från basen vid hjessan ^30 ^- ^^^^^ ^ ^ill- I^- tragus 4

mill. L. af underarmen 1 t. eller 30 mill. L. af underbenet

*/io t- eller 12 mill. L. af svansen l7ao ^- ^^^^^ ^2 mill. L. af

3:dje fingret med dess os metacarpi 1 Ym t. eller 51 mill. L. af

5:te d:o med d:o ly.^o t. eller 38 millim. L. af foten med
klorna 7 millim.

Genom sin ringa storlek kännes denna arten med lätthet

från våra andra flädermöss, med undantag af nathusiska fläder-

musen. Hufvudet är stort, och utgör ungefär af kroppsläng-

den, och nosen är kort, bred och trubbig, och på sidorna upp-

svälld, och der temligen glest hårig. Öronen, som äro mycket

kortare än hufvudet, äro dock icke så särdeles små. De äro

upptill något afsmalnande, med den trubbiga spetsen ungefär

midt öfver deras bas, med yttre kanten närmare spetsen grundt

utringad, och denna kant har sitt fäste något under och bakom

munvinkeln. Inre kanten har närmare basen en framstående kon-

vexitet, och är mellan denna och spetsen nästan rät. Öronlocket

(tragus) är ofta å främre eller yttre sidan konkavt långsåt, med
den yttre konvexa kanten något bugtig. Dess största bredd är

under midten af inre kanten, men det är dock mot den trub-

biga spetsen föga afsmalnande, och dess inre kant är obe-

tydligt konkav. Dess spets är ungefär i jemnhöjd med den

nämnde framstående konvexiteten i örats inre kant. Den hop-

lagda vingen räcker framtill något framom munvinkeln , och bak-

till ungefär till midten af det utsträckta underbenet. Tummen
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har en mycket liten klo, och tummens längd är ungefär lika

med hälften af längden af 4:de fingrets l:sta phalang. l:sta

phalängen å 3:dje fingret är föga eller icke längre än densamma

å 4:de d:o. 5:te fingret räcker något litet utom spetsen af l:sta

phalangen af 4:de d:o. Ländfl3^ghuden räcker till basen af 1 :sta

tån. Fötterna, enligt V. Fatio, mindre än hos föregående ar-

ten. Svansen har blott en led utom svansflyghuden , och denna

har å hvardera sidan af den förre 10 elastiska tvärband, utom

det yttersta. Utanför sporrbenet är en tydlig hudflik (epiblema).

Hårfällen är temligen yfvig och fin, och sträcker sig på öfre

sidan af svansflyghuden ej till svansens midt. I afseende på fär-

gen förekomma tvenne varieteter: en mörkare, ofvan brunaktig

eller sotbrunaktig, och under gråbrunaktig eller mörkt gulbrun;

och en ljusare, ofvan gulbrunaktig , och under blekare, grågul-

aktig. Hårfällen är mot basen svartaktig. Öron och flyghud

svartbruna.

Craniet. Längd 12 mill. Bredd öfver tinningbenen 7 mill.

Öfre profillinien företer en ganska tydlig konkavering mellan

pannan och näsöppningen. Hjessbenen och interparietalbenet äro

ungefär lika högt uppstående, och nackekammen är liten samt

afbruten på midten. Betraktad ofvanifrån, synes nosen framåt

afsmalnande, och då inknipningen bakom orbitae är obetydlig,

är craniets bredd derstädes lika stor, som nosens bredd vid hörn-

tänderna. Hjernskålens bredd öfver tinningbenen är ungefär lika

med afståndet mellan inknipningen bakom orbitae och bakre kan-

ten af nackbenet. Processus postorhitales och crista sagittalis

saknas helt och hållet. Bakom näsöppningen är en grop långs

suturen mellan näsbenen. Nosen är kuUrig ofvan, men den har

å hvardera sidan vid gränsen mellan näsbenen och öfverkäksbe-

nen en vid och grund grop. Supraorbitalkanten utanför denna

grop, och ofvanförforamen lacrymale är något uppstående. Kind-

bågarne äro smala, utan utskott å midten, samt icke uppåt böjde.

Foramina infraorhitalia äro stora, nästan njurformiga eller ock

ovala, och ungefär lika långt från orbitse, som från alveolar-

ränderna. Foramina Jacrymalia hafva sitt läge strax bakom

dem, och på sjelfva orbitalkanten. Näsöppningen är jemförelse-

vis liten, och dess bakre och öfre vinkel är ungefär midt öfver

främre kanterna af foramina infraorhitalia. Den vinkel, som

bildas af öfre och främre kanterna dS^processus coronoideus å un-



143

derkäken är ej mycket mindre än en rät, och den förra kanten af

närande utskott är rät. Processus angularis är temligen kort.

Tänderna. Öfv er käken: Framtänderna tvåspetsade, men

den yttre framtandens yttre spets är helt liten, och synes nä-

stan endast såsom en afsats vid basen. Den inre framtandens

inre spets är mera än dubbelt större än dess yttre eller, om man

så vill, bakre d:o, och denne är vanligen, ehuru ej alltid något

högre än den yttre framtanden, som med sin spets är nära in-

till densamme. Den lilla oäkta kindtanden, som utifrån är syn-

lig i öppningen mellan hörntanden och den l:sta äkta kindtan-

den, är något litet högre än taggen å inre sidan vid basen af

den sednare. Denna är högre än de andra kindtänderna, men

lägre än hörntanden. Underkäken: Framtänderna trenaggade,

eller med 3:ne trubbiga spetsar, och de båda yttre å hvardera

sidan sitta knappt snedt med sina kronor. Hörntänderna hafva

afsatsen eller taggen vid deras främre kant belägen vid deras

midt. Den oäkta kindtanden har sin spets något högre än

denna tagg, och högre än midten af den följande l:sta äkta

kindtanden. Denna är ej högre än de andra kindtänderna.

Dvergflädermusen är en af våra allmännare flädermöss, och

den förekommer hos oss från Skåne åtminstone till Dalarne , der

Studeranden A. Steffenburg, enligt benäget meddelande, iakt-

tagit den i trakten af Falun. Likväl visar den sig vanligen icke

synnerligen talrik. Enligt Skand. Fauna , förekommer hon äfven

i Norge åtminstone så långt upp mot norden, som Bergen. C.

Lundahl har ej iakttagit den i Finland. Enligt J. F. Brandt,

J. H. Blasius och KoLENATi är den utbredd öfver hela Europa,

med undantag af dess nordligaste delar. Enligt Brandt förefin-

nes den i Caucasien, Pallas^) har iakttagit den vid Jenisei i

Sibirien , och Temminck 2) har erhållit den från Japan.

Den träffas såväl vid gårdar och i städer som uti skogar,

och gömmer sig i hål i murar, i bergskrefvor, och i träd,

stundom i öfvergifna fogelbon. Den är sällskaplig, och i sam-

ma hål träffas ofta många individer såväl af den som af andra

arter hibernerande. Den är ej ömtålig, och skyr ej storm och

regn. Under skymningen flyger den tidigt ut, och den vaknar

tidigt om våren ur sin dvala (enligt Nilsson i Skåne omkring d.

1) Zoographia Eosso-Asiatica, T. 1, pag. 123.

2) Monographies de Mammalogie , T. 2, pag. 195
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20:de April) , och lägger sig sent i dvala under hösten (Kolenati).

Stundom hafva vi sett den flyga tillsamman med andra fläder-

möss öfver vatten, der en rikare tillgång på insekter före-

funnits.

IV. Slägtet Yespertilio, Linné. 1758

Öronen sJcilda, mer eller mindre tunna, räcTca, då de hö-

jas framåt^ till eller öfver nosspetsen, oeh deras yttre kant

har sitt fäste baJcom munvinheln. OronlocJcet långsträckt, lan-

cettformigt. Näshorrarne Öppna sig vid nosspetsen. Utanför

sporrhenet ingen hudflik (epiblema). Nosen något utdragen och

tillspetsad. Craniet har hjernskålen mycket kullrig, vanligen

med största konvexiteten vid hjessän, och den öfre profilhon-

turen företer vanligen en stark konkavering vid gränsen mellan

pannan och ansigtsregionen , och denne sednare är mycket lägre än

hjernskålen. Nosens bredd vid hörntänderna i allmänhet min-

dre än pannans bredd vid inknipningen bakom orbitce. Nack-

benets basilardel framtill temligen bred, med grunda sidogro-

par. Kindbågarne smala, och föga eller icke uppåt böjda.

2'.dra fingrets phalang tydlig, och temligen lång. Tänderna:

Framtänd.^—^; hörnt.
\
—

\', prcemol. |—^; mol.^—^ ; = 38.

De till detta slägte hörande arterna kännas till det yttre

från dem af föregående isynnerhet genom det långsträckta, lan-

cettformiga öronlocket , och genom frånvaron af hudflik å sporr-

benets bakre kant. Deras vingar äro kortare och bredare än hos

1) Vi anse oss ej böra räkna Linné's auktoritet för uppställningen af

ett genus längre tillbaka i tiden, än till den tidpunkt , då han på arten el-

ler arterna af detta genus tillämpade den binominala nomenclaturen , eme-

dan först genom denna artbegreppet och i förening dermed äfven genusbe-

greppet blef riktigt faststäldt. I afseende på tillämpningen här af det Lin-

neanska genus-namnet Vespertilio, kan deremot invändas, att Linné icke

uti detta genus upptagit en enda af de arter, som Keyseeling & Blasius

derunder beskrifvit , och att det hade varit rättare , att använda detta namn

för föregående slägte, emedan en af de af Linné uti si. Vespertilio upp-

tagna arterna — Vespertilio murinus Lin. — åtminstone till hufvudsaklig del

,

enligt hvad ofvan blifvit anfördt, tillhör nämnde slägte. Då emellertid den

af Keyserling & Blasius införda tillämpningen af namnet \mm\i häfd,

vilja vi bibehålla den, ehuru vi anse invändningen vara befogad.
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föregående, och till följe deraf är deras flygt sämre och mera

fladdrande. De äro mera ömtåliga för köld, regn och blåst, än

föregående, och insomna derföre i allmänhet tidigare under hö-

sten i sin vinterdvala, och valma senare ur densamma under vå-

ren. De framkomma merendels sent under skymningen. Dock

hafva vi någon gång sett en art af dem ( V. dauhentonii) flyga

midt på dagen. De fleste framföda endast en unge åt gången.

Enligt Blasius och Kolenati hafva vi i Europa af detta slägte

8 arter, som dock af sistnämnde författare fördelas på 3:ne släg-

ten: Brachyotus, Isotus och Myotus. För öfrigt har slägtet

talrika representanter i alla verldsdelar, möjligen med undantag

af Australien.

Vespeetilio.

De framåt

böjda öronen

räcka . . . .

icke utom

nosspet-

hudens e^

lastiska

tvärband

'irregulie-

ra och o-

tydliga.

Längden

af under-

17,0 ^- ell. 42 mill.

Ländflyghuden räc-

ker till tarsen. . . .

IV20 t- ell. 37 mill.

Ländflyghuden räc-

ker till metatarsen.

Arter:

1. dasycneme,
F. BoiE.

2. daubentonii,

Leisler.

reguliera och tydliga 3. mystacinus,

Leisler.

utom nosspetsen.

Svansflyghudens bak-

re kant

'närmare svansspet-

sen fransad af borst-

lika hår 4. nai^erm,KuHL.

icke fransad hechsteinii
,

Leisler.

1. Vespertilio dasycneme, F. Boie.

Dammflädermusen.

De framåt höjda öronen räclza till men ej fÖrhi nosspet-

sen. OronlocJcen räcJca ej till midten af öronens hÖjd^ beräk-

nad från inre sidan af deras bas. Svansflyghudens elastiska

tvärband äro irreguliera och otydliga, och ländflyghuden räcker

10
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ej längre än till tarsen. Svansflyghuden har på undre sidan

långs shenhenets haJcre sida och ända till sporrhenet ett temli-

gen hredt hårigt fält. Längden af underarmen omkring i Vi o—P/^ t. eller 42—45 millim. L. af craniet ungefär 17 mill.

Afståndet mellan midten af inhnipningen haJcom orhitce och

bakre kanten af nackbenet större, än det mellan samma ställe

och spetsarne af öfre framtänderna. Nosens bredd vid basen af

öfverkäksbenens okbensutskott ungefär lika med det förstnämnda

afstoMdet. Foramen infraorbitale är närmare intill orbita än

intill alveolarranden. Äfsatsen i framkanten på den undre

hörntanden sitter högre än spetsen af närmaste framtanden.

Vespertilio dasycneme, F. Boie: Isis, von Oken, Jahrg. 1825. pag. 1200.

— 1825.

„ Umnophilus, Temminck: Monographies de Mammalogie , T. 2,

pag. 176. — 1835-1841.

„ dasycnemus, Keyserling & Blasius : Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 55. - 1840.

„ „ E. J. O. Berlin: Kort beskrifning öfver Skånes

däggdjur (grad.disp.) pag. 3 & 4. — Lnnd 1856.

„ dasycneme, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands
,
pag. 103. — 1857.

Brachyotus dasycnemus, F. A. Kolenati: Monographie der europäischen

Chiroptern, pag. 102. — 1860.

Vespertilio dasycneme, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

92. — 1865.

Beskr.^) Kroppens längd 2^20 ^- ^^^^^ 64 millim. L.

af örat från basen af yttre kanten ^Yao t- ^l^^r 1'^ niill. D:o d:o

från inre sidan af örats bas Vio ^^^^^ 1^ ^i^l- tragus

V30 t. eller 7 mill. L. af underarmen IV2 ^- eller 45 mill.

L. af underbenet 7io t- ^^^^^ 21 mill. L. af svansen l^V-io

eller 47 mill. L. af 3:dje fingret med dess os metacarpi 2^V3o

t. eller 74 mill. L. af 5:te fingret med d:o 1 ^V^o t. eller 58

mill. — ?. Kroppens längd 2V20 ^- ^"^^^^ ^i^^- ^-

derarmen IY2 t. eller 45 mill. L. af svansen iVio^- ^^^^^

millim.

Näst Vesperugo noctula är denna den största af våra flä-

dermöss , och den kan derföre redan genom sina dimensioner lätt

kännas från sina samslägtingar. Hufvudet utgör ungefär Vs
kroppslängden. Nosen är temligen trubbig, dock något mera

1) Exemplaret från Köpenhamn, och förvaradt i sprit.
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hos hanen än hos honan, och dess spets är bar. De öfre läp-

parne bära långa mustascher. Öronen, äfven om längden mätes

från fästet af deras yttre kant, äro betydligt kortare än hufvu-

det, och dä de sträckas framåt, nå de nätt och jemnt till nos-

spetsen. Deras form är aflångt oval, med något smalare spets,

och den yttre kanten har en grund och vid bugt nedom denne,

och spår till en sådan bugt förefinnes äfven å inre kanten nära

spetsen. Den yttre kanten har sitt fäste långt bakom munvin-

keln (under inre kanten af öronlocket), och ungefär i jemnhöjd med

den, och den har der en tydlig antitragus. Öronlocket (tragus),

som ej når till midten af örat, är temligen smalt, och hos ha-

nen nästan jemnbredt, med den nägot litet framåt böjda spetsen

afrundad och obetydligt smalare än den bredaste delen, ungefär

å midten. Hos honan är dess spets något smalare. Dess yttre

kant är konvex, och den inre något litet konkav. Den hoplagda

vingen räcker framtill till munvinkeln, och baktill ungefär till

midten af underbenet. Tummen är temligen lång, och beväp-

nad med en stark klo, och dess längd är ungefär lika med %
af längden af 4:de fingrets l:sta phalang. l:sta phalangen å 3:dje

fingret är betydligt längre än denne sednare. 5:te fingret räc-

ker nägot utom midten af 4:de fingrets 2:dra phalang. Länd-

flyghuden räcker ej längre än till tarsen, och de stora fötterna

äro således helt och hållet blottade. De 3:ne längre tårnas längd

är 9 millim., Svansen har 1 72 led utstående ur svansflyghuden.

Denna, som är temligen skarpt tillspetsad bakåt, är å undre

sidan luden till svansens midt, och innanför eller bakom under-

benet är der ett ludet fält, som sträcker sig ända till sporrbenet.

Uti svansflyghuden synas en del otydliga , mot dess bas talrikare

,

och utåt glesare irreguliera elastiska band, som till dels korsa

hvarandra. Utanför sporrbenet förefinnes ingen hudflik (epible-

ma), men bakom sporrbenets spets, och närmare intill svansen

är en helt liten afsats i svansflyghudens bakre kant. Hårfällen

är yfvig, och tvåfärgad: vid basen mörk, och vid ytan ljus.

A undre sidan af kropssidornas flyghud, mellan öfverarmen och

låret, äro fem hårrader, långsåt de der varande elastiska ban-

den. Färgen ofvan är stundom mörkare
,
sotbrunaktig , och stun-

•

dom ljusare grågulaktig, dock med den mörkare, svartaktiga

bottenfärgen något synlig. Under är den gråhvitaktig. Öron,

fötter och flyghud svartbrunaktiga eller mörkbruna.
10*
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Craniet. Längd 18 mill. Bredd öfver tinningarne 10 noiilL

Till formen liknar det visserligen mycket craniet af Vespert.

daubenionii, men det kännes dock lätt från detta. Det är för

det första betydligt större, och för det andra bredare, med min-

dre kullrig både hjernskål och nos. Då craniet betraktas från

sidan, företer tillfölje deraf den öfre profilkonturen en något

mindre sänkning vid pannan, och en ganska obetydlig konkave-

ring vid basen af ansigtsregionen. Interparietalbenet är något

högre uppstående, än hjessbenen, och der är en grund bugt

mellan det förra och dessa sednare. Nackekammen (crista lamh-

doidea) är låg, men oafbruten, och från dess midt utgår en låg

crista sagittalis , som slutar vid pannbenets bakre spets. Af-

ståndet mellan midten af inknipningen bakom orbitse och bakre

kanten af nackbenet är föga större, än det mellan förra stället

och spetsarne af de mellersta öfre framtänderna. Det förra afstån-

det är lika med hjernskålens bredd vid tinningarne. Ossa tyrn--

panica äro temligen små. Kindbågarne äro något litet uppåt

böjda, men sakna vinkelformigt utskott i öfre kanten. Nosens

bredd vid basen af öfverkäksbenens okbensutskott är lika med
afståndet mellan midten af inknipningen bakom orbitse och spet-

sen af mellankäksbenen. Nosens bredd öfver hörntänderna är

mindre än pannans bredd vid inknipningen. Supraorbitalkanten

är skarp och något uppstående , och innanför den är en vid grop.

Inga spår till processus postorbitales. Den grop , som går långs

suturen mellan näsbenen är grund , men sträcker sig nästan ända

till näsöppningen. Denna är liten, och har sin bakre och öfre

vinkel midt öfver hörntänderna. Foramina infraorhitalia, som

äro rundadt ovala , äro stora , samt belägna närmare intill orbital-

än alveolarkanterna. Strax bakom dem, men innanför orbital-

kanterna , äro foramina lacrymalia belägna. Underkäkens kron-

utskott är spetsvinkligt, och har den öfre kanten baktill konkav.

Angularutskottet är kort, och vid spetsen något utbredt.

Tänderna. Öfverkäken: Den inre framtanden är föga

högre än den yttre. Båda äro tvåspetsade, men den yttre spet-

sen på den inre framtanden, och den inre på den yttre d:o är

helt liten, och dessa spetsar stöta intill hvarandra. Hörntanden

har sin yttre sida konvex och nästan slät. Af de båda falska
i

kindtänderna är den främsta störst, och den bakre så liten, att
I

den nästan är lägre än afsatsen vid basen å den första äkta
j

kindtanden. Denna är högre än de följande kindtänderna. Un-
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derkäken: De båda yttre framtänderna å hvardera sidan sitta

föga snedt. Hörntanden, som är högre än de andra tänderna,

har afsatsen eller taggen i framkanten högre upp, än kronan af

den angränsande framtanden. Af de 2:ne falska kindtänderna

är den främre ej dubbelt högre än den bakre. Den första äkta

kindtanden är knappt högre än de följande.

Såvidt det är oss bekant, har dammflädermusen inom Sve-

rige endast en gång anträffats, nemligen vid Krapperup nära

Kullaberg i Skåne, der en hona under sommaren 1852 blef skju-

ten af Baron E. Gyllenstjerna , som sedermera förärade exem-

plaret till Lunds Universitets zoologiska museum, der det för-

varas, och der vi haft tillfälle att undersöka det. Det har i

korthet blifvit beskrifvet af E. J. O. Berlin i den ofvan citerade

afhandlingen , och dess förekomst i Sverige har derstädes för

första gången blifvit publicerad. Det är antagligt, att dess före-

komst vid Krapperup icke varit tillfällig, och att den derstä-

des normalt förekommer, då flädermöss svårligen, i likhet med

foglarne, kunna förirra sig till trakter, som äro långt aflägsna

från deras egentliga hem. Till detta antagande föranledas vi

dessutom deraf, att den normalt förekommer i Skånes grannskap,

nemligen vid Köpenhamn, hvarifrån härvarande Universitets zoo-

logiska museum erhållit exemplar. Sannolikt förekommer den

på flera andra ställen i Skåne, men då den, enligt Kolenati,

alltid är sällsynt, och endast visar sig fåtalig, så är det natur-

ligt, att den lätt kan undgå uppmärksamheten. För öfrigt före-

kommer den, enligt Blasius och Kolenati, i större delen af mel-

lersta och södra Europa, och den är äfven utbredd öfver en be-

tydlig del af Asien, der den, enligt nämnde författare samt J.

F. Brandt och E. Eversmann, blifvit funnen i Orenburg och

på Altai. Den håller sig uti hål, under hustaken, uti un-

derjordiska hålor 0. d.; och den skall, enligt Kolenati, vara

en af de mest försigtiga och skygga flädermössen. Den visar

sig ej förr än under natten, eller då mörkret inträdt, helst

öfver dammar eller ock större vatten uti skogstrakter, der den

flyger lågt öfver vattenytan, fångande nattfjärilar och nattslän-

dor. Den är ilsken och bites gerna. Den hibernerar inkrupen

i hål, och vaknar sent ur sin dvala.
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2. Vespertilio daubentonii, Leisler.

DatihentonsJca Flädermusen.

De framåt höjda öronen rächa till men icke förbi nosspet-

sen. Svansflyghudens elastiska tvärhand äro irreguliera och

otydliga, och den afsats , som förefinnes i kanten af denna

flyghuä bakom sporrhenet, är mycket närmare svansen än tar-

sen. Öronlochet räcker nästan till midten af Örat, räknadt

från inre sidan af dess bas, och det är frän och med öfre

hälften märkhart afsmalnande, och trubbigt tillspetsadt. Länd-

flyghuden räcker till mellanfoten, men ej till l:sta tån. Un-

derarmens längd omkring V/^o t. eller 37 mill. A craniet är

afståndet mellan midten af inknipningen bakom orhitce och spet-

sarne af de mellersta öfre framtänderna kortare än det mellan

förra stället och bakre kanten af naclvbenet ; och nosens bredd vid

basen af Öfverkäkshenens processus zygomatici är ungefär lika

med detförstnämnda afståndet. Foramen infraorbitale är när-

mare intill orbita, än intill alveolärranden. Afsatsen ifram-

kanten på den undre hörntanden är i jemnhöjd med den när-

maste framtandens spets.

Vespertilio murinus, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenska Djur,

pag. 1. — 1798. (Enligt typexemplar).

„ „ A. J. Eetzus? Faunse Svecicse pars l:ma, pag. 5.

— 1800. (Sannolikt).

„ Daubentonii, Leisler : Die deutschen Fledermäuse , von H. Kuhl
;

Neue Annalen der Wetteräuischen Gesellschaft fiir

die gesammte Naturkunde, l:er Bd. pag. 195. 1819.

„ murinus, S. Nilsson: Skand. Fauna; Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 340. — 1820.

„ Daubentonii, S. Nilsson: Illum. fig. till Skand. Fauna, 17:de

häftet, text. - 1836.

„ „ Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Earo-

pa's pag. 54. — 1840.

„ „ S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdj., 2:dra uppl.

pag. 48. — 1847.

„ „ J. H. Blasius: NaturgescMciite der Säugethiere

Deutschlands, pag. 98. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren : Skandinaviens Däggdjur, pag.

91. — 1865.

Anm. A Upsala Universitets zoologiska museum förvaras ännu exem-

plar af denna arten, hvilka af Prof. Thunberg på den vidfästade etiketten

erhållit namnet Vespertilio mu/rinus; och det kan derföre antagas såsom
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säkert, att det är den, som han uti det ofvan citerade arbetet beskrifvit

under detta namn. Denna omständighet gifver en ökad vigt åt den för-

modan, att det äfven är denna arten, som A. J. Eetzius å ofvan citerade

stället beskrifvit under benämningen Vespert. murinus , och för hvilken han

i diagnosen, jemte annat, uppgifver: "auriculis capite minoribus operculo

lanceolato." Uti synonymien för Vespert. rnurinus , i Skand. Fauna, Däg-

gande djuren, l:sta uppl. har Nilsson också upptagit den under detta namn

af Eetzius å anförda stället beskrifna arten. Det synes sannolikt , att Thun-

BERG och Eetzius lemnat hvarandra del af sina åsigter rörande vissa arter

af våra flädermöss, emedan Upsala Universitets zoologiska museum ännu äf-

venledes förvarar ett exemplar af Vesperugo discolor, på hvilket Thunberg

å etiketten antecknat locaien Skåne , samt åt hvilket han gifvit det af Eet-

zius i Fauna Svecica gifna namnet Vespertilio noctula; och det är derföre

troligt, att Thunberg erhållit det såsom typexemplar från den sednare.

BesJcr. $. Längd af kroppen 1 ^Vio ^- ^^^^^ i^i^l-

örat från basen af yttre kanten Vio ^^^^^ 1^ ^i^^- ^-^

från inre sidan af dess bas Yio ^- ^^^^r 12 mill. L. af tragus

7io t- eller 6 mill. L. af underarmen IVao ^- ^^^^^ ^^^1-

L. af underbenet ^7-20 t. eller 17 mill. L. af svansen 1 t. el-

ler 37 mill. L. af 3:dje fingret med dess os metacarpi 1 ^7>o

eller 58 mill. L. af 5:te d:o med d:o l^Vio t- eller 46 mill. —
L. af kroppen 1 ^730 eller 46 mill. L. af underarmen 1 7io

t. eller 36 mill. L. af svansen P/.o ^- eller 34 mill.

Genom svansflyghudens beskaffenhet i förening med dimen-

sionerna kännes denna arten lätt icke endast från sina samsläg-

tingar, utan äfven från alla våra andra flädermöss. Dess huf-

vud ä,r stort, och åtgör ungefär Ys kroppslängden. Nosen

är temligen trubbig , med spetsen nästan naken , och mellan näs-

borrarne konkav. Öfverläppen med mustascher, ehuru något

mindre yfviga än hos följande arten. Öronen, äfven om de mä-

tas från basen af yttre kanten, äro något kortare än hufvudet,

och då de böjas framåt, räcka de nätt och jemnt till nosspet-

sen. De äro af en aflångt oval form, med den trubbiga spet-

sen något afsmalnande, och med den yttre kanten från midten

uppåt grundt utringad , och med fästet eller basen af denna kant

belägen långt bakom munvinkeln, i jemnhöjd med den, och un-

der främre kanten af öronlockets bas. Öronlocket (tragus), som
knappt räcker till örats midt, är lancettformigt , och från mid-

ten mot den trubbiga spetsen afsmalnande, och med den inre

kanten nästan rät, blott nära spetsen något litet konvex. Den
hoplagda vingen räcker framtill något utom munvinkeln, men
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ej till nosspetsen, och baktill ungefär till inidten af det ut-

sträckta underbenet. Tummen, som är beväpnad med en stark

klo, är lång, och är ej mycket kortare än l:sta phalangen å 4::de

fingret. Denna phalang är betydligt kortare än lista phalangen

å 3:dje d:o. 5:te fingret räcker till spetsen af 2:dra phalangen

å 4:de d:o. Ländflyghuden räcker till mellanfoten, hvadan der

är ett märkbart afstånd mellan den och basen af l:sta (den 2-

ledade) tån. Längden af längsta tårna med klorna 6 mill. Svan-

sen räcker med endast l^j., led utom svansflyghuden. Denna

företer en stor mängd otydliga och irreguliera elastiska tvär-

band, och den afsats, som förefinnes i dess bakre kant bakom

sporrbenets spets, har sitt läge mycket närmare intill svansen

än intill tarsen, och denna kant har inga kantborst, eller "frans."

Utanför sporrbenet finnes ej någon hudfiik (epiblema). Hårfäl-

len är yfvig och något ullig, samt med bottnen mörk, svart-

brunaktig, och mot spetsarne ofvan oftast grågulaktig, men stun-

dom brunaktig, och under hvitaktig. Öronen och flyghuden

mörkbruna.

Craniet. Längd 14 mill. Bi'edd öfver tinningarne 8 mill.

Betraktadt från sidan, har det hjessbenen något högre än inter-

parietalbenet, och från hjessan är en stark sänkning ned till no-

sen, och profilkonturen ofvan basen af nosen är tydligen kon-

kav, ehuru konkaveringen är vid och grund. Pannans bredd vid

inknipningen bakom orbitse är lika med nosens bredd vid hörn-

tänderna; och afståndet mellan midten af denna inknipning och

bakre kanten af nackbenet är större, än det mellan samma in-

knipning och spetsarne af de mellersta framtänderna. Nosens

bredd vid basen af öfverkäkens okbensutskott är ungefär lika

med afståndet mellan midten af nämnda inknipning och nosens

spets. Nackekammen är obetydlig, och på midten afbruten, och

nackbenet står ut bakom den. Inga processus postorhitales före-

finnas, och ingen crista sagittalis. Näsöppningen är liten, och

dess öfre och bakre vinkel är midt öfver hörntänderna. Bakom
den, och långs suturen mellan näsbenen är en temligen grund

och i bottnen slät grop. Nosen är för öfrigt kullrig. Ofvanför

foraniina Infraorbitalia är en tydlig grop. Dessaforamina äro

närmare intill orbitse än intill alveolarränderna , och strax bakom

dem , men innanför orbitalkanterna äroforamina lacrymalia. Kind-

bågarne äro smala, samt icke uppåt böjda, men med en tydlig

vinkelformig process i midten af öfre kanten. Den vinkel, som
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bildas af öfre och främre kanterna å underkäkens processus co-

ronoideus är mindre än en rät, och öfre kanten är rät. Froc.

angidaris är temligen lång och hoptryckt.

Tänderna. Öfverkäken: De båda framtänderna å hvar-

dera sidan äro ungefär lika med dem af föregående arten, men

den yttre är fullt lika hög, som den inre. Af de båda falska

kindtänderna är den främre mycket större än den bakre, och

denna räcker knappt till kanten af basalafsatsen å den första

äkta kindtanden. Denna är högre än de följande kindtänderna.

Underkäken: De 2:ne yttre framtänderna å hvardera sidan sitta

rätt. Hörntanden är knappt högre än de äkta kindtänderna, och

afsatsen vid dess främre kant är i jemnhöjd med kronan af den

närmaste framtanden. Den l:sta äkta kindtanden är ungefär

lika hög, som de andra.

Daubentonska flädermusen är en af våra allmännaste fläder-

möss, och den förekommer nästan öfver allt, hvarest finnes tillgång

på vatten, från och med Skåne åtminstone till Dalarne och Gestrik-

land, och sannolikt längre upp mot norden, med undantag af högre

bergstrakter. Den förekommer äfven i Norge och Finland. Prof.

Nilsson ^) har erhållit den från Gestrikland, och Stud. A. Steffen-

BURG har uppgifvit, att den förekommer i trakten af Falun i Dalar-

ne. I trakten af Upsala hafva vi funnit den talrik. Uti zoologiska

riksmuseum förvaras exemplar från trakten af Stockholm, enligt

meddelande af Conservator W. Meves. Enligt C. K. Sundström-) fö-

rekommer den i Nerike. Jägm. C. W. Lundborg har, enligt benäget

meddelande i bref, funnit den "ymnig" vid Norrköping. Enligt

Gr. A. TisELius ^) förefinnes den i trakten af Kalmar. Studer.

P. M. LuNDELL har funnit den i trakten af Femsjö i Småland,

enligt benäget meddelade exemplar. I Skåne hafva vi funnit

den talrik på passande localer. Enligt K. Collett *) är den all-

raän vid Christiania i Norge. Enligt C. Lundahl ^) förekom-

mer den i "största ymnighet flygande öfver dammar och smärre

vattendrag" i trakten af Helsingfors i Finland, men är sällsynt

i mellersta Finland Enligt Blasius och Kolenati förekom-

mer den för öfrigt i hela Europa. Enligt Eversmann, J. F.

1) Skand. Fauna, Däggdj., 2:dra uppL, pag. 50.

2) Bidrag till kännedomen om Örebro läns vertebratfanna p. 7.

3) Bidrag till kännedom om Östra Smålands vertebratfanna, pag. 10.

4) Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift 7:de årg. 1869, pag. 21,

5) Finska Wetensk. Societetens Handl. 1851, pag. 288,
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Brandt och G. Eadde förekommer den i hela nordliga delen af

Asien, från Ural till Kamtschatka, Altai och Amnr.

Den håller sig i grannskapet af vatten, såsom dammar, gö-

lar, strömmar m. m., och flyger, ofta i stor mängd nära öfver

vattenytan , för att fånga de der förekommande insekter ; och den

visar sig derunder alls icke skygg. Stundom flyger den så nära

vattnet, att den vidrör detta med sina vingspetsar. Den fram-

kommer temligen tidigt efter solnedgången, och vi hafva någon

gång sett den flyga midt på dagen. Under hvilan hänger den

ofta i bakfötterna. Bland sina samslägtingar synes den vara den

för köld minst ömtåliga, liksom den har en särdeles nordlig geo-

grafisk utbredning. Här vid Upsala hafva vi erhållit den vaknad

ur sin vinterdvala redan den 12:te April, och ännu under första

hälften af October hafva vi sett den i stor mängd flygande öf-

ver dammar härstädes. Conservator A. Svensson har funnit den

hibernerande uti de underjordiska kalkbrotten vid Ignaberga

i Skåne, samt haft godheten sända mig ett exemplar, som der

hade blifvit taget. Ehuru den under den långa färden hit till

Upsala midt under vintern varit utsatt för flera graders köld,

befanns den vara kry och rörlig , sedan den vaknat ur sin dvala.

Den gömmer sig såväl uti hål i träd, som uti murar o. d.

3. Vespertilio mystacinus, Leisler.

Mustaschflädermusen.

De framåt höjda öronen räcka till, men icJce förbi nos-

spetsen. Svansflyglmdens elastiska tvärhand äro reguliera och

tydliga, till antalet omkring 12, och den afsats, som förefin-

nes i kanten af denna flyghud bakom sporrhenet, är belägen

ungefär midt emellan svansen och tarsen. Örat med en tem-

ligen djup bugt i midten af yttre kanten. Oronlocket räcker

till eller förbi Örats midt, mätt från inre sidan af örats

bas, samt är nästan från basen jemnt afsmalnande. Länd-

flyghuden räcker till l:sta tån. Underarmens längd omkring

^Yio ^' ^^'^^^ mill. Ä craniet är afståndet mellan midten

af inknipningen bakom orbitce och spetsarne af de mellersta

öfre framtänderna ungefär Ulm med det mellan förra stället

och bakre kanten af nackbenet; och nosens bredd vid öfverkäks-

benens processus zygomatici är mindre än detförstnämnda af-

ståndet. Foramen infraorbitale är ungefär lika långt från
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orhita, som från alveolarranden. Afsatsen i framJcanfen af

den imdre hörntanden är i jemnJiöjd med den närmaste fram-

tandens spets.

Vespertilio mystacinus , Leisler : Die Jeutsclien Fledermäuse, von H. Kuhl
;

Neue Annaien der Wetterauischen Gesellschaft ftir

die gesammte Natnrkunde, l:er Bd. pag. 202. —
1819.

„ S. Nilsson: Illum. lig. till Skand. Fauna, 17:de

haft. pl. 17. — 1836.

„ Kryserling &BLASIUS: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 54. — 1840.

S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl.

pag. 45. — 1847.

J. H. Blasitjs: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands ,
pag. 96. — 1857.

Brachyotus mystacinus, F. A. Kolenati: MonograpMe der europäischen

Chiroptern, pag. 93. — 1860.

Vespertilio mystacinus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

91. — 1865.

BesJcr. Längd af kroppen 1 Vio eller 45 nullim. L. af

orat frän basen af yttre kanten 7.,o t. eller 14 mill. D:o d:o

från inre sidan af dess bas nära Vio ^- eller 12 mill. L. af trä-

hus nära t. eller 7 mill. L. af underarmen 1 Van t. eller 32

mill. L. af miderbenet V,,,
eller 15 mill. L. af svansen 1

t. eller 33 mill. L. af 3:dje fingret med dess os metacarpi IIV20

t. eller 49 mill. L. af 5:te d:o med d:o iVio ^- eller 42 mill.

— 3. L. af kroppen P/^o t. eller 45 mill. L. af underarmen

IVio eller 33 mill. L. af svansen IVio t. eller 36 mill.

De nu anförda måtten utvisa, att den är en af de minsta

bland våra flädermöss, samt den minsta af dem inom slägtet,

ehuru den är något större än dvergflädermusen. Den kan der-

före lätt genom sina dimensioner i förening med de karakterer,

som utmärka slägtet, kännas från våra andra flädermöss. Huf-

vudet utgör något mera än af kroppslängden, och nosen är

längre än hos föregående art, och dess spets är nästan naken

samt grundt klufven eller utringad. Öfverläppen har långa och

yfviga mustascher. Öronen äro proportionsvis äfvenledes längre

än hos föregående, men tillfölje deraf att nosen också är längre,

räcka de dock icke utom dennas spets. Vid midten af sin yttre

kant hafva de en ganska djup bugt, och deras trubbiga spets är

något utåt rigtad. Åfven då de mätas från basen af yttre kan-
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ten, äro de kortare än hufvudet. Denna bas är starkt afsatt,

och har sitt läge ett godt stycke bakom munvinkeln, i jemn-

höjd med den, och nnder främre kanten af öronlockets bas. Hos

en förmodeligeu yngre hane hafva vi funnit öronlocket kor-

tare, och knappt räckande till örats midt, men hos en hona

hafva vi funnit det normalt, och räckande utom denna midt.

Det är smalare än hos föregående, och jemnt tillspetsadt , samt

med spetsen nästan omärkligt utåt böjd. Den hoplagda vingen

räcker framtill något utom munvinkeln, och baktill knappt till

midten af det bakåt sträckta underbenet. Tummen med inbegrepp

af klon är ungefär så lång som 7^ af 4:de fingrets l:sta phalang.

Denna phalang är betydligt kortare än densamma på 3:dje fing-

ret 5:te fingret räcker temligen nära spetsen af 4:de d:o.

Ländflyghuden räcker till basen af lista eller tvåledade tån.

Svansflyghuden har omkring 12 reguliera och tydliga transver-

sella elastiska band på hvardera sidan af svansen, och denna

räcker med endast 1 72 ^ed utom densamma. Utanför sporrbe-

net finnes ej någon hudflik (epiblema), men bakom spetsen af

detta ben är i kanten af svansflyghuden en tydlig afsats, som

är belägen ungefär midt emellan svansen och tarsen. Hårfällen

är yfvig och något ullig, emot bottnen mörkare svartaktig, och

vid hårspetsarne ofvan mer eller mindre mörkt sotbrunaktig eller

ock brunaktig, på nosen och vid kroppssidorna mörkbrun, och

under gråhvitaktig. Öron och flyghud svartaktiga.

Craniet. Längd 14 millim. Bredd öfver tinningarne 7 mill.

Det är smalare än det af föregående, och med längre nos. Uti

öfre profilkonturen står bakre delen af interparietalbenet lika högt

upp, som hjessbenen, och sänkningen från hjessan ned till no-

sen är stark, och konkaveringen öfver nosen är djup, så att nos-

spetsen synes något uppstigande. Långs suturen mellan näsbe-

nen är en ganska djup grop, som slutar något bakom näsöpp-

ningen, och midt i denna grop är en liten upphöjd list. No-

sen är smal, och derföre är dess bredd vid hörntänderna mindre

än pannans bredd vid inknipningen bakom orbitse. Nackekam-

men är låg och atbruten i midten. Inga spår till processus

postorhitales eller crista sagiitalis förefinnas. Ofvan supraorbi-

talkanten är en låg blåslik konvexitet å hvardera näsbenet. Kind-

1) Blasius uppgifver, att 3:dje fingrets 3:dje phalang är lika lång som

(less 2:cLra d:o; men vi hafva alltid funnit den kortare.
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bågarne äro smala, och icke uppåt böjda. Afståndet mellan

midten af inknipningen bakom orbitse och spetsarne af de mel-

lersta öfre framtänderna är ungefär lika med det mellan förra

stället och bakre kanten af nackbenet , och nosens bredd vid ba-

sen af öfverkäksbenens processus zygomatici är mindre än detta

afstånd. Foramen infraorhitale är ungefär lika längt från orbita

som från alveolarranden , och foramen lacrymale har sitt läge på

sjelfva orbitalkanten. Näsöppningen är liten , och har sin bakre

och öfre vinkel ungefär midt öfver framkanten af hörntänderna.

Den vinkel, som bildas af öfre och främre kanterna af under-

käkens processus coronoideus ^ är mindre än en rät, och den

öfre kanten är något litet konkav.

Tänderna. Öfverkäken: Den inre tvåspetsade framtan-

den, som är något litet högre än den yttre, har sin yttre eller

bakre tagg ganska stark. På den yttre framtanden är denna

tagg helt liten. Hörntanden är äfven på sin yttre sida tydligen

refflad. Den lista oäkta kindtanden är betydligt större än den

2:dra, men denna är högre än basalafsatsen å den l:sta äkta

kindtanden. Denna sednare är ej mycket högre än de följande

kindtänderna. Underkäken: De yttre framtänderua sitta nä-

stan rätt. Afsatsen i framkanten af hörntanden är i jemnhöjd

med spetsen af den närmaste framtanden. Den 2:dra oäkta kind-

tanden är mycket mindre än den lista, och är ungefär af den

första äkta kindtandens halfva höjd. Denna sednare är ej högre

än de andra äkta kindtänderna.

Ehuru mustaschflädermusen är en af dem , som hafva den vid-

sträcktaste geografiska utbredningen, och hos oss förekommer

från Skåne till Lappland, är den dock en af våra sällsyntare

arter, och förekommer, såvidt vi erfarit det, icke någonstädes i

mängd. Enligt Kolenåti är det samma förhållande med den i

andra länder. Enligt benäget meddelande af Conservator W.
Meves, förefinnas uti zoologiska riksmuseum i Stockholm exem-

plar af denna arten från Jockmock i Lappland, Ångermanland,

Jemtland, Falun, Mörkön och trakten af Stockholm. Studer.

A. Steffenburg har, enligt benäget meddelande, äfven iakttagit

den vid Falun. Härvarande universitets zoologiska museum har

ett par gånger erhållit den tagen i Upsala. Jägmästare O. E.

NoRBÄcK har till samma museum täckts förära exemplar tagna

i Vermland vid Trangärdstorp. C. K. Sundström ^) har funnit

1) Bidrag till kännedomen om Örebro Läns Vertebratfamia
,
pag. 7.
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den i Nerike. Enligt Jägm. C. W. Lundbobq (i bref) förekom-

mer den sparsamt vid Norrköping. Studer. P. M. Lundell har

till härvarande Universitets zool. museum förärat ett exemplar,

som af honom blifvit taget vid Femsjö i Småland. Prof. Nils-

son (Skand. Fauna) har erhållit den från Kalmare Län af framl.

Cand. A. J. Wetterberg; och E. J. O. Berlin^) uppgifver, att

den blifvit tagen i Lund. Enligt C. Lundahl är den i Finland

den allmännaste flädermusen näst Vesperugo horealis. Enligt

Blasius och KoLENATi förekommer den i större delen af meller-

sta och norra Europa. Enligt J. F. Brandt är den funnen i

Caucasien, och G. Eadde -) har funnit den i östra Sibirien.

Dess nordliga förekomst utvisar, att den är en af de här-

digare och för köld mindre ömtåliga. Den skall hafva en snab-

bare flygt än de andra inom samma slägte. Ehuru den gerna

håller sig i grannskapet af vatten, och flyger nära öfver detta,

för att fånga insekter, liksom föregående art'''), är den dock

icke så uteslutande bunden vid detsamma, som den. Enligt

KoLENATi flyger den sednare på aftonen , men enligt Blasius skall

den framkomma strax efter solnedgången. Den träffas i hål så-

väl i träd, som i byggnader, och på vindar m. fl. st. Enligt

Blasius uppvaknar den under våren ur sin vinterdvala tidigare

än alla sina samslägtingar.

4. Vespertilio nattereri, H. Kuhl.

Fransade Flädermusen.

De framåt höjda öronen räcJca något litet utom nosspetsen

,

och de smala och tillspetsade öronlocJcen räcJca betydligt öfver

midten af öronen. Svansflgghuden har reguliera och glesa ela-

stisJca tvärhand^ till antalet omhring 7; och dess hahre Jcant

mellan afsatsen vid sporrbenets spets och svansspetsen ärfran-

sad af en dubbel rad Jcorta och böjda borstliJca hår. A craniet

1) Kort beskrifning öfver Skånes Däggdjur. Lund 1856, pag. 3.

2) Bulletin de TAcademie Impér. des Sciences de S:t Pétersbourg,

1862, pag. 49.

3) Enligt KOLENATI och Blasius. Enligt C. Lundahl (Bidrag till mel-

lersta Finlands Micromammalogi) flyger den äfven på samma ställen, som

Vesperugo horealis, men helst i grannskapet af vatten. Ben grupp, som

bildas af denna och de båda föregående arterna, kallas af Blasius vatten-

flädermöss. KoLENATi har för dem uppställt slägtet Brachyotus.



159

är interjparietdlhenet ej så högt uppstående som hjesshenen.

Näsöppningens baJcre öfre vinJcel är ungefär midt öfver främre

kanterna af hörntänderna, och haJcom denna vinlzel vidtager

nästan omedelbart den långsgående gropen mellan näsbenen,

Öfre profilhonturen är framom pannan djupt JconA'av, och af-

ståndet mellan midten af inJcnipningen bahom orbitce och baJcre

Jcanten af nackbenet är betydligt större än det mellan förra

stället och spetsarne af de mellersta öfre framtänderna.

Vespertilio Nattereri, H. Kuhl: Die deutsclien Fledermäuse Neue An-

nalen der Wetterauischen Gesellschaft fiir die ge-

sammte Naturkunde , l:er Bd.
,
pag. 33. — 1819.

„ „ S. Nilsson: Illuminerade figurer till Skand. Fauna,

17:de häft. N:o 7. — 1836.

„ „ Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 53. — 1840.

„ „ S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl.

pag. 51. — 1847.

„ „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands
,
pag. 88. — 1857.

Isotus Nattereri, F. A. Kolenati: Monographie der europeischen

Chiroptern, pag. 107. — 1860 i).

Vespertilio Nattereri, A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, pag. 90.

- 1865.

BesJcr, S- Längd af kroppen 1 7in t- ^ller 48 millim. L.

af örat från basen af yttre kanten ^Vg^ t. eller 16 mill. D:o

d:o från inre sidan af dess bas Vin t- ^^^^r 12 mill. L. af tra-

gus 7io ^' ^ ^i^l- L. af underarmen IY20 ^' ^^^^^

mill. 2). L. af underbenet 7io t- ^Uer 15 mill. L. af svansen

1^7.30 t- ^-^jö fingret med dess os meta-

carpi 2720 ^- öllöi" öl mill. L. af 5:te d:o med d:o iVio t. el-

ler 51 millim.

Det kännemärke, hvarigenom man lättast skiljer denna ar-

ten från våra andra flädermöss, är det, att svansflyghudens bakre

kant till dels är fransad eller cilierad af borstlika hår, hvilket

icke förekommer hos någon af våra andra arter, och bland de

europeiska flädermössen blott hos en annan art, Vespertilio ci-

liatus^ Blasius, från mellersta och södra Europa. Såsom måt-

ten utvisa , är den af medelstorlek. Hufvudet utgör ungefär Vs

1) Kolenati har för den och V. ciliatus uppställt slägtet Isotus.

2) Enligt Nilsson IVg tum verkm. eller 40 mill.
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af kroppslängden. Nosen är utdragen och tillspetsad, och den

nakna nosspetsen är grundt klufven. De uppsvällda sidorna af

nosen hafva de längre håren (vibrisserna) glesa, och musta-

scherna äro tunna. Hjessan är högt uppstigande öfver nosen.

Öronen äro märkbart större än hos de föregående, samt något

genomsigtiga
,

och, då de böjas framåt, räcka de något litet

utom nosspetsen. Mätta från inre sidan af deras bas, äro de

likväl märkbart kortare än hufvudet. De äro aflängt ovala, och

deras yttre kant är något nedom spetsen grundt utringad, och

den har sitt fäste långt bakom munvinkeln , i jemnhöjd med
den, och ungefår midt under öronlocket (tragus). Detta är

smalt och tillspetsadt , och räcker betydligt öfver midten af örat.

Dess yttre kant är något litet konkav. Den hoplagda vingen

räcker framtill till munvinkeln, och baktill utom midten af det

utsträckta underbenet. Tummen är liten, och något längre än

halfva längden af 4:de fingrets l:sta phalang. Denna är betyd-

ligt kortare än samma phalang å 3:dje fingret. 5:te fingret räc-

ker nära spetsen af 4:de d:o. Ländflyghuden räcker till basen

af lista tån. Svansflyghuden är mer än vanligt genomsigtig,

och endast närmare intill kroppen hårig. Dess elastiska tvär-

band äro glesa , och till antalet å hvardera sidan af svansen om-

kring 7. Sporrbenet är långt, och utanför detsamma är ingen

hudflik (epiblema). Det elastiska band, som är beläget i kan-

ten af svansflyghuden mellan sporrbenets spets och svansspet-

sen, är vanligen (på döda) starkt hopdraget, och denna kant

är fransad eller cilierad af en dubbel rad böjda borstlika

hår. Blott den sista broskartade leden af svansen räcker utom

flyghuden. Hårfällen är yfvig och ullig och vid basen mörk.

Mot spetsarne af håren är den ofvan grågulaktig, och under

hvitaktig. Öronen äro bleka, gråhvitaktiga, med mörkare spets.

Vingarnes flyghud är mörkbrun, och svansflyghuden är ljusbrun.

Craniet. Längd 16 mill. Bredd öfver tinningarne 8 mill.

Hjernskålen är starkt uppsvälld och konvex, och afståndet mel-

lan midten af inknipningen bakom orbitse och bakre kanten af

nackbenet är betydligt större, än det mellan förra stället och

spetsarne af de mellersta öfre framtänderna. Den öfre profil-

konturen företer en djup konkavering framom pannan, och in-

terparietalbenet står ej så högt upp som hjessbenen. Nacke-

kammen är låg, och afbruten på midten. Från interparietalbe-

net sträcker sig till pannbenet en föga märkbar crista sagittalis.
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Inga spår till processus postorhitales. Nosen är kort , ocli den

grop, som går långs suturen mellan näsbenen, är temligen grund,

samt börjar redan på pannan, och sträcker sig nästan till näs-

öppningens bakre vinkel, bvilken är belägen öfver främre kan-

terna af hörntänderna. Kindbågarne äro ej sj^nnerligen smala,

icke uppåt böjda, och med en trubbig vinkel på den öfre kan-

ten. Foramina infraorbitalia äro ovala, samt närmare intill

orbitse än alveolarränderna. Ofvan hvartdera foramen infraor-

hitale är en vid och grund grop, som genom en longitudinell

rygg är skild från detsamma, och denna rygg slutas framtill

midt öfver den 2:dra oäkta kindtanden. Foramina lacrymalia

äro belägna inom orbitalkanterna. Supraorbitalkanterna äro fram-

till ofvan foramina lacrymalia skarpa. Den vinkel, som bil-

das af öfre och främre kanterna af processus coronoideus å un-

derkäken är spetsig, och den förra kanten är baktill något litet

konkav. Underkäkens ledknappar äro transversella. Processus

angularis är temligen lång.

Tänderna. Öfverkäken: Den inre eller främre framtan-

den är tydligen tvåspetsad , samt knappt högre än den yttre eller

bakre. Dess yttre eller bakre tagg är betydligt lägre än denna

sednare. Denna har å inre sidan en afsats såsom en antydning

till en 2:dra tagg. Hörntanden är å yttre sidan grundt reffiad.

Den lista oäkta kindtanden är något mindre än den yttre fram-

tanden, samt ej fullt dubbelt större än den 2:dra oäkta kind-

tanden. Denna är dock högre än basalafsatsen å den 1:sta äkta

kindtanden, hvilken sednare är högre än de följande.^^Underkäken:

De båda yttre framtänderna sitta föga snedt, men den inre af

dessa betäcker dock den yttres inre kant. Afsatsen i framkan-

ten af hörntanden är i jemnhöjd med den yttersta framtanden,

och sitter något närmare basen än spetsen af hörntanden. Hörn-

tanden är föga högre än kindtänderna. Den l:sta oäkta kind-

tanden har spetsen ungefär i jemnhöjd med afsatsen å hörntan-

den, men är föga högre än den 2:dra d:o. Den l;sta äkta kind-

tanden är ej högre än de följande.

Fransade flädermasen är en af våra sällsyntare flädermöss.

Vi känna ej några andra localer inom vårt land , der den blif-

vit anträffad , än de , som uppgifvas i Skandinavisk Fauna , nem-
ligen Trolle-Ljungby i östra Skåne, der den blifvit tagen af

KjTkoherden H. D. J. Wallengeen "det inre af Småland,"

1) Öfversigt af K. Wetenskaps Akademiens Förhandlingar 1866, pag. 3.

11
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hvarifrån Lunds Universitets zoologiska museum erhållit den, och

Mörkö i Södermanland, der framl. Prost. C. U. Ekström tagit

exemplar, som han förärat till zoologiska museet i Lund, och

zoologiska riksmuseum i Stockholm För öfrigt förekommer

den, enligt Blasius och Kolenati, i nästan hela mellersta Eu-

ropa, från England till södra Eyssland. E. Eversmann^) har

funnit den vid södra Ural , och G. Eadde ^) uti östra Sibirien.

Den håller sig företrädesvis i skogstrakter, der den meren-

dels döljer sig i häl i träd, mera sällan i murar och byggna-

der. Den framkommer sent under aftonen, och flyger, enligt

Y. Fatio*), ej snabbt, och till en medelmåttig höjd , i grannska-

pet af träd och byggnader. Enligt Kolenati flyger den äfven

öfver vatten, ehuru den helst håller sig öfver landet, vid alléer

och skogsvägar. Den skall ofta träffas ensam, och är, enligt

sistnämnde författare i allmänhet sällsynt

5. Vespertilio bechsteinii , Leisler.

Bechsteinska Flädermusen.

De framåt höjda öronen räcTca med ungefär ^/g af sin

längd utom nosspetsen, och de tillspetsade öronlocken räcka till

öronens midt. Svansflyghuden, som saknar fransar ^ har om-

kring 10 reguliera elastiska tvärband å hvardera sidan af svan-

sen. Craniet^ som har en hög hjernskål, har pannan haktill

i midten konvex, och gropen vid suturen mellan näsbenen slu-

1) Enligt benäget meddelande i bref af Conservator W. Mevks.

2) Bulletin de la Société Impér des Naturalistes de Moscou, T. XVIII,

1845, pag. 508.

3) Bulletin de TAcademie Impér. des Sciences de S:t Pétersbourg, 1862,

pag. 49.

4) Faune des Vertébrés de la Suisse, Vol. I, pag. 88. — 1869.

5) Blasius (Archiv f. Naturgesch., 1853, Bd. I, p. 288, och Natur-

gesch. d. Säugeth. Deutschl. pag. 91) har beskrifvit en närstående, i Ita-

lien, Tyskland och Holland funnen art, Vespertilio ciliatus, hvilken skiljer

sig från V. nattereri derigenom att bugten i örats yttre kant är djup, att

tragus ej räcker utom midten af örat, att de franslika håren i bakre kan-

ten af svansflyghuden äro talrikare, finare och föga böjda, och enligt hvad

vi sjelfve erfarit, genom en annan form på craniet, som ganska nära liknar

det af V. mystacinus, men är större, 15 mill. långt, och har foramen la-

crymale iimanför kanten af orbita, och gropen långs suturen mellan näsbe.

nen saknar rygg långs midten. — Vi hafva velat anföra den här, för den

händelse, att den hos oss skulle kunna anträffas.
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tar långt hakom näsöppningen ^ och mellan denna och den förre

är en uppstående konvexitet eller rygg.

Vespertilio Bechsteinii, Leisler: Die deutschen Fledermäuse , von H. Kuhl;

Neue Annalen der Wetterauischen Gesellschaft fiir

die gesammte Naturkunde, l:er Bd. pag. 30. —
1819.

„ „ Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Eiiro-

pa's, pag. 53. — 1840.

„ „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands
,
pag. 88. — 1857.

Myotus Bechsteinii, F. A. KoTiENATi: Monographie der europäischen

Chiroptern, pag. 115. — 1860

Vespertilio Bechsteinii, F. Wahlgren: Öfversigt af Kongl. Wetenskaps

Akademiens Förli. 1864, pag. 77. — 1865.

j, » A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

89. — 1865.

Beshr. % 2). l. af kroppen 1 t. eller 48 mill. L. af

örat från basen af yttre kanten t. eller 21 mill. D:o d:o

från inre sidan af dess bas Yio ^- ^^^^^ 1^ ^i^^- I^- tragus

^Vso ^- 11 Tmil. L. af underarmen lYio t- ^ll^r ^1 ^ill-

L. af miderbenet ^7-2o t- ^^^^^ mi\l. L. af svansen lY^^ t.

eller 41 mill. L. af 3:dje fingret med dess os metacarpi 27io
t. eller 63 mill. L. af 5:te d:o med d:o l^Y-io ^- ^^^^^ ^^ill-

— En annan $, från Tyskland, och typexemplar från Prof.

Blasius, har längden af örat från basen af yttre kanten Yio ^•

eller 24 mill. L. af underarmen l^Yao ^^^^^ mill.

Från alla sina samslägtingar kännes den lätt genom läng-

den af sina öron, och särskildt från den nästföregående arten,

som den i detta fall bland våra arter kommer närmast, genom

1) Kolenati har för denna arten samt för Vespert. murinus , Schreber
,

uppställt slägtet Myotus. Den sednare arten skiljer sig från Bechsteinska

flädermusen genom större storlek — underarmen 2 '/^j t. eller 62 mill. lång —
genom något kortare öron, som blott med räcka utom nosspetsen, och

derigenom att ländflyghuden endast räcker till midten af tarsen. — Den är

allmän i mellersta öch södra Europa, men har ännu icke blifvit anträffad

hos oss.

2) Exemplaret är från Ignaberga i Skåne, och förmodeligen ungt; för-

varadt i sprit. Ett annat uppstoppadt exemplar från Christianstad har örat

från yttre kantens bas 23 mill. långt, och underarmen 43 mill. 1.

3) Dess öra räcker dock endast med af sin längd utom nosspetsen.

Förmodeligen är det ett äldre exemplar.
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frånvaron af hårfrans å svansflyghuden. Den är af en undersätsig

byggnad, med särdeles stort hufvud, som utgör betydligt mera än

Ys af kroppslängden. Nosen är utdragen och något tillspetsad,

med naken spets, och för öfrigt tunn hårbeklädnad. Pannan är

temligen starkt uppstigande till den konvexa hjessan. Öronen

äro nästan aflångt ovala, och trubbigt tillspetsade, med både

inre och yttre kanterna konvexa. Den yttre kanten har sitt fä-

ste långt bakom munvinkeln, i jemnliöjd med den, och under

inre kanten af öronlocket; och den har der nära en ganska starkt

utbildad flik (antitragus). Då de böjas framåt, räcka de med
ungefär Vs längd (från inre sidan af deras bas) utom

nosspetsen. Öronlocket (tragus) , som räcker till midten af örat

,

är smalt, jemnt tillspetsadt , samt mot basen med den yttre kan-

ten något konvex, och den inre något litet konkav. Den hop-

lagda vingen räcker framtill utom midten af munspringan, och

baktill ungefär till midten af det utsträckta underbenet. Tum-
men är lång, endast föga kortare än l:sta phalangen af 4:de

fingret, och har en stor trampknöl. Sistnämnda phalang har

endast 73 af längden al lista phalangen å 3:dje fingret. 5:te

fingret är lika långt som 4:de d:o. Ländflyghuden räcker till

basen af l:sta tån. Denna är märkbart kortare än de andra

tårna. Svansen räcker med Vj.^ led utom svansflyghuden, och

denna har 10 reguliera elastiska tvärband å hvardera sidan af

den förre. Utanför sporrbenet finnes ej någon hudflik (epiblema)

,

och afsatsen i svansflyghudens bakre kant vid sporrbenets spets

är något närmare tarsen än svansen. Hårfällen är yfvig och nå-

got ullig , samt mot basen mörkare. Mot spetsarne af håren är

den ofvan gråbrunaktig , och under hvitaktig. Öronen mot spet-

sen och flyghuden äro mer eller mindre mörkt brunaktiga
,
ving-

flyghuden stötande i svartbrunt.

Craniet. Längd 17 mill. Bredd öfver tinningarne 8 Va

millim. Dess form är temligen långsträckt, och hjernskålen är

längre än bred. Den öfre profilkonturen företer en djup bugt

framom pannan, och hjessan är hög. Interparietalbenet står lika

högt upp, som hjessbenen. Nackekammen är låg, men oafbru-

ten, och från den utgår en tydlig crista sagittalis. Vid pann-

benets bakre , intill hjessbenen gränsande spets är en ganska stark

konvexitet. Strax framom denna börjar den ej synnerligen djupa

grop , som går vidare långs suturen mellan näsbenen , och slutar

ett godt stycke bakom näsöppningen. På detta ställe är der mellan
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gropen och denna sednare en uppstående trubbig rygg. Afstån-

det mellan midten af inknipningen bakom orbitse och bakre kan-

ten af nackbenet är större, än det mellan förra stället och spet-

sarne af de mellersta öfre framtänderna. Nosen är starkt af-

smalnande framåt , och dess bredd öfver hörntänderna är mindre

än pannans bredd vid inknipningen. Ingen processus postorhi-

talis 5 men strax ofvan den främre orbitalvinkeln är der en spet-

sig knöl å supraorbitalkanten , och bakom denna knöl är nämnde

kant skarp och något upphöjd. Näsöppningen är temligen stor,

och dess bakre öfre vinkel är midt öfver den lista oäkta kind-

tanden. Foramen infraorbäale är stort, rundadt-ovalt, och un-

gefär lika nära intill alveolarranden som intill orbita. Ett stycke

ofvanför detsamma är en grund grop. Foramen lacrymale har

sitt läge innanför orbitalkanten. Kindbågarne äro starka, men

utan vinkel å midten , samt icke uppåt böjda. Den vinkel , som

bildas af främre och öfre kanterna af processus coronoideus å

underkäken, är spetsig, och den sednare af dessa kanter är

konkav.

Tänderna. Öfverkäken: Båda framtänderna å hvardera

sidan äro tvåtaggiga, men den inre tydligare än den yttre. Den

förra är föga längre än den sednare , och dennas spets är högre

än den förras j^ttre tagg. Den yttres mindre tagg är belägen å

inre sidan närmare basen , samt är naggad. Af de två oäkta kind-

tänderna är den l:sta icke dubbelt högre än den 2:dra, och

dennas basalafsats är i jemnhöjd med densamma å den l:sta äkta

kindtanden. Denna sednare är högre än de följande. Under-
käken: De 2me yttre framtänderna å hvardera sidan sitta något

litet snedt , och den yttersta är högre än den inre af dem. Tag-

gen i framkanten af hörntanden är i jemnhöjd med den yttersta

framtanden. Den l:sta oäkta kindtanden är märkbart högre än

den 2:dra d:o. Den l:sta äkta kindtanden är ej högre än de

följande d:o.

Bechsteinska flädermusen är hos oss hittills endast anträf-

fad i Skåne, och derstädes, såvidt vi erfarit det, blott i en trakt,

nemligen i nordöstra delarne af mellersta Skåne, i trakten af

Sösdala, Ignaberga och Christianstad. A förstnämnda stället

blef den först funnen af Professor F. Wahlgren, och dess före-

komst hos oss å ofvan citerade stället af honom först tillkänna-

gifven. Sedermera har den vid de tvenne andra ställena blifvit

funnen af Conservator A. Svensson , och exemplar derifrån hafva af
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honom blifvit oss benäget meddelade; och den tyckes icke vara

sällsynt derstädes. Det af Prof. Wahlgeen omnämnda exempla-

ret blef funnet i ett ihåligt träd. Under denna vinter (1870)

har Conserv. Svensson funnit den i de underjordiska kalkbrotten

vid Ignaberga, och det ofvan beskrifna exemplaret blef sändt

lefvande till oss, jemte de ofvan anförda derstädes tagna exem-

plaren af Plecotus miritus och Vespertilio dmihentonii. Den

hade att uthärda flera graders köld under resan, men var dock

lefvande, då den framkom hit till Upsala. Den dog emellertid

strax efter uppvaknandet, och visade sig derigenom vara mera

ömtålig än de andra båda, hvilka icke tycktes hafva lidit något

men af den kalla färden. Utom Sverige förekommer den, enligt

Blasius och KoLENATi \ mcUcrsta Europa: i England, Tyskland

och Österrike; och, enligt J. F. Beandt, i Curland och södra

Eyssland ända till den 55:te nordliga breddgraden.

Såsom vi hafva sett, hibernerar den stundom i underjordi-

ska hålor; men eljest brukar den, enligt Blasius och Kolenati,

vanligen dölja sig och hibernera i hål i träd. Den framkommer

sent på aftonen, och flyger temligen lågt och långsamt, samt

är skygg och mindre sällskaplig. Den uppvaknar under våren

sent ur sin vinterdvala.

Tillägg till sid. 86, rörande ordn. Lamnunguia.

J. E. Geay 1) har beskrifvit 13 arter af denna ordning-, för-

delade på 3:ne särskilda slägten, nemligen:

1. Slägt. Hyrax, med arterna

H. capensis, H. Burtonii^ H. Welwitschii, H. Brucei, H. Äl-

pini, H. sinaiticus, H. ferrugineus , H. irroratus, och H. Bo-

cagei.

2. Slägt. Euhyrax, med arten

E. abyssinicus.

3. Slägt. Dendrohyrax, med arterna

D. dorsolis ^ D. arboreus, D. BlainvilUL

1) Aimals and Magazine of Natural History, 4:t}i series, vol. I, pag.

35, år 1868; och d:o d:o vol. UI, pag. 242, år 1869.
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Ordningen INSECTIVOKA, G. Cuvier. 1817 i).

(Fossores. A. J. Eetzius. 1800).

Insektätare, eller Gräfvare.

Denna ordning är inom systemet i allmänhet den 4:de, och
inom vår inhemska fauna den 2:dra; och de till densamma hö-
rande däggdjuren utmärka sig genom följande karakterer: Fostret
genom en liten med decidua försedd shfformig placenta förenadt
med modren; fötterna plantigrada och unguiculerade eller Mo-
härande, samt utan motsättlig tumme eller innertä, och för öf-
rigt af vanlig byggnad; 3:ne slag enkla, med slutna rötter för-
sedda tänder : framtänder , hörntänder och kindtänder, och af
dem äro de mellerstaframtänderna vanligen större än de andra

1) "Le Kegne animal," 1817, der dessa djur upptagas såsom en särskild
familj: ""Insectivores under rofdjuren: "Carnassiers." — Linné har uti
l:sta upplagan af Fauna Svecica, 1746, äfvensom i 6:te uppl. af Sjstema
Naturse, 1748, upptagit dem uti ordn. FeraB. Uti 10:de uppl. af Systema
Naturse, 1758, upptog han dem jemte slägtena Sm och Bidelphis, uti en
särskild ordning: Besti^E; och på samma sätt äro de äfven upptagna uti
andra upplagan af Fauna Svecica, 1761. Uti 12:te uppl. af Sjgtema Naturs,
1766, återgick han tiU sin första åsigt, och upptog dem ånyo uti ordningen
Ferce. I början förbisåg han emellertid den nära frändskapen af slägt. Sorex
med de andra, och han upptog derföre i l:sta upplagan af Fauna Svecica
detta slägte i ordningen Jumenta, jemte slägt. Equus och Sm. 1 6:te uppl.
af Systema Naturse förde han nämnda slägte till ordn. GUres. Vi se således,
att Linnés åsigter rörande den systematiska platsen för dessa däggdjur varit
ganska mycket vexlande. - A. J. Eetzius, som uti sin Faunse Svecic» pars
l:ma, 1800, hufvudsakligen följt den systematiska anordning, som Linné
lemnat i 2:dra uppl. af Fauna Svecica, har i nämnda arbete återupptagit
den af Linné uppställda ordn. JBestice, men åt densamma gifvit ett annat
namn: Fossores; sannolikt derföre att det förra namnet förefallit honom
mindre lämpligt för de små insektätarne. - Illiger (Prodromus systematis
Mammalium et Avium. 1811) har upptagit dem bland roiåjmen (Falculata)
såsom den första familjen: Suhterranea. Således hafva namnen JBesticBj
Fossores och Suhterranea prioritet framför namnet Imectivora; men då de
båda^ förstnämnda ej äro gifna i fullt samma bemärkelse, och det 3:dje ej
är så tillämpligt på alla dithörande former, som det af Insectivora (af m-
sectum, insekt och vorare, sluka), hafva vi ansett oss böra följa det van-
ligabruket, och åt denna ordning gifva det sistnämda namnet. — Af C. J.
Sundevall (Vetensk. Akadem:s Handl. 1842, pag 164) har det af Linné
gifna namne Bestice blifvit förändradt till Bestiolce.

12
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d:o^ hörntänderna oftast små och stundom med duhhel rot, och

Mndtänderna försedda med taggspetsade kronor , och hland dessa

förefinnes ej någon roftand; med endast ett undantag hafva alla

nycleJhen. I allmänhet smärre däggdjur
, af omvexlande Jcro2)ps-

form^ men merendels med lång och spetsig nos.

Ehuru denna ordning ej är synnerligen rik på arter (om-

kring 160), företer den dock en ganska betydlig vexling af

former, hvilket bevisas deraf, att den innesluter icke mindre

än nio familjer, enligt George Mivart Deraf följer, att de

hafva få gemensamma karakterer. Med rofdjuren, med hvilka

de af Linné stundom, och sedermera af G. Cuviee och efter ho-

nom af många andra varit förenade, ötverensstämma de mera

skenbart än verkligt , och det är nästan endast deras rofgirighet

och bestämmelse för att äta kött, det vare sig af vertebrerade

eller evertebrerade djur, som talar för en sådan förening. De

skilja sig från dem märkbart genom en annan form 2if placenta,

och genom en mindre utbildning af hjernan, som saknar gyri^

derigenom att de masculina fortplantningsorganerna i allmänhet

äro försedda med temporärt starkt utvecklade vesiculcE seminales ,

hvilka saknas hos rofdjuren ;
derigenom att de nästan alltid hafva

fullt utbildade nyckelben; genom en annan byggnad af kindtän-

derna, bland hvilka ej förefinnas knöl- eller roftänder; ofta ge-

nom en mindre utbildning af hörntänderna, som stundom äro

så starkt reducerade , att deras närvaro blifvit förnekad; och

derigenom att de mellersta framtänderna vanligen äro störst,

då de deremot hos rofdjuren äro minst; m. m..

Den närmaste frändskapen förete de dels med handvingarne

och dels med gnagarne, till hvilka båda ordningar de närmast

ansluta sig i atseende på bildningen af placenta. Med de in-

sektätande handvingarne öfverensstämma de mest genom de

taggspetsade kronorna å de större kindtänderna, derigenom att

de fleste sakna blindtarm, och genom beskaffenheten af sin föda;

och till gnagarne förete de en märkbar tendens derigenom att

de 2me mellersta framtänderna äro mest utbilbade, och de an-

dra framtänderna och hörntänderna vanligen äro starkt reduce-

rade, hvarigenom antydes en öfvergång till de sednare (gnagarne),

hos hvilka alltid endast förefinnas 2me framtänder i underkäken

,

och oftast äfvenledes blott 2:ne i den öfre, och hörntänderna

1) Notes on the Osteology of the Insectivora: Journal of Anatomy and

Physiology, Vol. I pag. 281, och Vol. II pag. 117. 1867 & 1868.
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helt och hållet saknas. Af framtänderna är det ofta isynnerhet

de undre, som visa analogi med gnagarnes genom sin storlek,

och derigenom att de ofta endast äro 2:ne till antalet, t. ex.

hos näbbmössen, men de hafva dock sluten rot, och sakna den

mejselformiga, skärande egg, som de hafva hos gnagarne. Hos

en stor del, t. ex. mullvadarne och näbbmössen, äro fötterna

till betydlig del indragna under den hud , som betäcker kroppen,

liksom förhållandet är med en stor mängd gnagare, t. ex. möss-

djuren, och dessa insektätare få derigenom en stor habituell

likhet med nämnda gnagare, hvilket utan tvifvel var orsaken

dertill att Linné någon gång förde dem (Sorex) till Glires. Med
gnagarne äfverensstämma de för öfrigt i afseende på de mascu-

lina generationsorganernas byggnad, derigenom att de äro utrus-

tade med vesiculce seminales.

Dessutom förete de en ganska märkbar tendens till, eller

rättare analogi med en stor del pungdjur, och denna analogi

är så mycket mera anmärkningsvärd, som, med högst få un-

dantag, inga pungdjur förekomma i de trakter af jorden, der

insektätare förefinnas, och tvärtom. Sålunda förekomma inga

insektätare i Sydamerika eller Australien. "Härigenom fram-

ställa de sig såsom geografiska motsvarigheter, hvilka träda i

hvarandras ställe på olika trakter af jorden" Då dessa båda

ordningar emellertid med hänsyn till sin utvecklingshistoria till-

höra 2:ne skilda underklasser (Placentalia och Implacentalia)

,

får den dem emellan rådande öfverensstämmelsen tydas såsom

analogi, och icke såsom affinitet. I afseende på den j^ttre

kroppsformen, finna vi hos bådadera icke sällan en temligen

stor öfverensstämmelse , och oftast en utdragen och spetsig nos.

Man jemföre t. ex. Gymnura (insektät.) med Bidelphys. Uti

tandbyggnaden träffa vi äfvenledes stundom en ganska stor öf-

verensstämmelse. Så t. ex. mellan Erinaceus europceus och

Thalangista cooTcii. Äfven uti hjernans byggnad förete insekt-

ätarne en märkbar tendens till pungdjuren. Luktloberna äro

stora, mellanhjernan är blottad, och sidoloberna eller hemisfererna

af lilla hjernan bära bihang , liksom hos Bidelphys,'^') och hjern-

valken (corpus callosum) synes vara mindre utbildad än hos de

1) C. J Sundevall: Kongl Vetensk. Akademiens Handl. 1842 (tr.

1843) pag. 165.

2) E. OWEN; Ånatoray of Yertebrates, vol. III, pag. 109.

i2*
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andra placentalierna ^) , utan att dock vara så starkt reducerad

,

som hos implacentalierna. I öfverensstämmelse dermed äro deras

sinnesorganer i allmänhet jemförelsevis mindre utbildade, och

deras intelligens ]äg. Detta sednare bevisas äfven deraf att de

beherrskas af en omättlig rofgirighet; så att af individer af

samma art ej sällan den ena äter upp den andra, om de äro

instängda tillsamman.

Såsom vi ofvan hafva yttrat, förete de en betydlig vexling

i form, mellan de särskilda familjerna, och detta gör att de

utmärkande karakterer, som äro gemensamma för hela ordnin-

gen, äro få. I afseende på dessa karakterer hafva vi derföre

intet att tillägga till det som redan blifvit anfördt, och redo-

görelsen för deras inre byggnad, företrädesvis den osteologiska

,

kommer tillfölje deraf att lemnas uti de allmänna karakteristi-

kerna öfver de särskilda familjerna och slägtena.

Insektätarnes ordning är väl ej en af de på arter fattigare,

men dock icke en af de artrikare, och innesluter, enligt hvad

redan blifvit anfördt, omkring 160 kända arter. Med hänsyn

till dess geografiska utbredning, förekomma representanter för

densamma inom Europa, Asien, Afrika och Norra Amerika.

Största antalet förekomma inom de tempererade och varma delar-

ne af jorden, och endast få träffas i de kalla länderna, och ännu

färre norr om norra polcirkeln. 21 arter tillhöra Europas, och

af dessa 5 vår fauna. De äro, liksom handvingarne och pung-

djuren, för det mesta endast i rörelse under aftnarne och nät-

terna, för att söka sin föda.

Insektätarnes tidiga geologiska förekomst lemnar ett ytter-

ligare bevis för deras låga utvecklingsgrad. Enligt E. Owen^)

hafva fossila lemningar af insektätare (Spalcotherium tricus-

pidens och Triconodon mordax) uti England blifvit funna i ett

lager , som är äldre än tertiärformationen , och följaktligen tillhör

de secundära bildningarne
,
nemligen den yngre oolithen. Seder-

mera förekomma ofta fossila lemningar af insekätare i de ter-

tiära bildningarne.

1) W. H. Flower: On the commissures of the cerebral hemispheres of

the Marsupialia and Monotremata as compared with those of placental

Mammals. Philosophical Transactions 1865, pl. 37, %. 7 & 8, öfver hjer-

nan af JErinaceus.

2) Palseontology, 2 edit. pag: 350 — 353.



171

Beskaffenheten af insektätarnes föda ådagalägger, att de af

samma skäl, som de insektätande handvingarne , böra betraktas

såsom nyttiga djm\ Mullvadarne kunna visserligen stundom göra

skada derigenom att de uppskjuta mullhögar, och underminera

jorden i trädgårdar, men denna skada uppväges af den nytta,

de göra genom att förtära en stor mängd skadliga insekter och

deras larver. ^)

Hufvudsakligen i öfverensstämmelse med W. Peters 2) indela

vi insektätarne i åtta familjer, enligt den å nästa sida meddelade

synoptiska tablåen. Af dessa familjer tillhöra endast 3:ne vår

1) I afseende på litteraturen för denna ordning hänvisa vi till:

G. L. DuVERNOY: Fragmens d'histoire naturelle systématique et phy-

siologique sur les Musaraignes; Mémoires de la Société d'liistoire naturelle

de Strasbourg. Torne 2. 1834.

G. L. DuVERNOY: Supplement au mémoire sur les Musaraignes: ibm,

Torne 7. 1838.

De Blainyille: Ostéographie ; Insectivores. 1839,

E. De Selys-Longchamps : Études de Micromammalogie. 1839.

M. Seubeut: Symbolse ad Erinacei europcei anatomen. Dissert. inaug,

Zootom. Bonnse- 1841.

W. Peters: Eeise nach Mossambique. 1852.

IdeM: Uber die Säugethiergattung SoJenodon; Abhandlungen der Königl.

Akad. der Wissensch. Zu Berlin. 1863 (tr. 1864), pag. 1.

J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsclilands. 1857.

G. MiVART: Notes on the osteology of tbe Insectivora; Journal of Ana-

tomy and Physiology, vols I & II 1867 & 1868.

L. J. FiTZiNGER: Die natiirliche Familie der Igel; Sitzungsberichte der

mathem.- naturwiss. Classe d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu "Wien Bd.

56 pag. 844. — 1867.

Idem : Kritische Untersuchungen iiber die der natiirlichen Familie

der Spitzmäuse (Sorices) angehörigen Arten; ibm, Bd. 57. pag 121, 425 &
583. — 1868.

Idem: Die natiirliche Familie der Maulwiirfe (Talpce) und ihre Arten,

nach kritischen Untersuchungen; ibm, Bd. 59, pag. 353. — 1869.

Idem: Die natiirliche Familie der Spitzhörnchen (Gladobatce) ; ibm,

Bd. 60, pag. 263. - 1869.

Ed. Brandt: Untersuchungen iiber das Gebiss der Spitzmäuse (Sorex

Cuv.), mit 6 lithogr. Tafeln; Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes

de Moscou. 1868. N:o 3, pag. 76 (ix. 1869;.

2) Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, 1863 ftr. 1864;, pag. 20.
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fauna. Till den första af dem räknas endast slägtet Galeopithe-

cus, från Malacca och Indiska Archipelagen, hvilket slägte stundom

varit upptaget bland halfaporna, och stundom bland handvingarne^

men på sednare tiden af de fleste blifvit ansett såsom tillhörande

insektätarnes ordning. Till den 2:dra höra slägtena Macrosce-

lides, Petrodromus och Bhynchocyon^ från Afrika; till den 3:dje

slägt. Tupaja^ Ptilocercus och Hylomys^ från Indien och Indiska

Archipelagen; till den 4::de slägt. Centetes
^
Ericulus, Echinops

och Solenodon ^ från Madagaskar och Westindien; till den 5:te

slägt. Erinaceus och Gymnura^ från Europa, Asien och Afrika;

till den 6:te slägt. Talpa, Scalops, Scapanus^ Myogale^ Uro-

trichiis
,
Condyhira och Chrysochloris, från Europa, Asien , Afrika

och Norra Amerika ; till den 7:de slägt. Crossopiis, Neosorex^ So-

rex, Crocidura, Diplomesodon, Myosorex^ Fachyiira och JBlari-

na^ från samma verisdelar som föregående familj; och till den 8:de

endast det egendomliga slägtet Potamogale^ från vestra Afrika.

Denna sistnämnda familj utgöres af en enda art Potamogale ve-

lox Du Chaillu, från Old Calabar och trakten af Gaboon i vestra

Afrika. Detta djur har nästan utseendet af en liten utter, är

något större än en hermelin, har korta fötter och en lång och

trubbig nos, ur hårfållen uppstående öron, och en tjock och lång

samt hoptryckt svans, som synes göra tjenst såsom ett hufvud-

sakligt rörelseorgan, då djuret simmar i floderna» der det har

sitt tillhåll ^). Ögonen äro mycket små, och kroppen är täckt

af grofva men mjuka hår. Från alla andra insektätare afviker

det derigenom att det saknar nyckelben.^)

Fam. EEINACEID^ J. E. Grat. 1825.

(Erinadna, J. E. Gray; ann. of Phil. XXVI. 1825).

(Igelkottartade däggdjur).

Kroppen mer eller mindre imdersätsig , och dess härhe-

täckning mer eller mindre grof ^ med eller utan taggar. Nosen

spetsig och mer eller mindre utdragen. UtÖronen fullt utbil-

dade. Blindtarm saknas. Tibia och fibula äro nedtill sam-

mansmälta, så att gränsen dem emellan är försvunnen. Os

zygomaticum förefinnes och är väl uthildadt. I öfre käken äro

1) Denna svans har någon likhet med den af Fiber dtethicus, men

är tjockare.

2) G. J. Allmän : On the Characters and Affinities of Potamogale; Trans-

actions of the Zoological Society of London, vol. VI, part 1.
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6 framtänder, och de mellersta af dessa såväl som af dem i

undre Mhen äro betydligt större än de andra, och de förra
gansha långt åtsMda. Antalet af framtänderna i underJcäken
vexlande mellan å och 6. Båda Mharne äro försedda med
hörntänder^), och dessa äro stundom små, och stundom genom
sm längd utmärUa från de andra. Be falsha ländtändernas
antal ar vexlande, men de älta IMtänderna äro 3:ne å hvar-
dera sidan aflåde öfre och undre Mhen, och taggarne å deras
Jcronor äro ej synnerligen spetsiga eller höga.

Till denDa familj höra, såsom redan är nämndt, endast 2:ne
slägten: Erinaceus och Gymnura, som till det yttre åtmin-
stone äro hvarandra mycket olika. Det sednare slägtet, som
förekommer på Malakka, Singapore, Sumatra och Borneo, saknar
taggar på kroppen, och har en lång och naken svans, och en råttlik
kroppsform, samt 6 framtänder i underkäken och stora hörntän-
der. Dessa djur kunna ej rulla sig tillsamman, såsom igelkot-
ten, och den olika kroppsformen antyder ett olika lefnadssätt.

Slägtet Erinaceus, Linné. 1758.

Kroppen hort och tjock, med ej starU utdragen nos, och
med hort svans, och ofvan täcU med styfva, mot låda ändarne,
(doch mest den öfre fria) tillspetsade taggar. Större delen af
hröppen, både ofvan och under, är omsluten af en underhuds-
mushel (musculus subcutaneus) , som företer 3:ne shilda afdel-
ningar

,
och på hvars sammandragning dessa djurs utmärkande

förmåga, att hoprulla sig till ett klot, grundar sig. Vid den
öfre afdelningen af denna muskel (cucullus) är den tjocka hud
fastad, ihvilken taggarne sitta, och vid hoprullningen omsluter
denna afdelning såsom en säck kroppen, och den vid densamma
fastade huden med sina taggar följer naturligtvis muskelns rö-
relse, och kommer derigenom att såsom ett pansar betächa den
hoprullade hroppen. Alla fötterna äro försedda med 5 hlobä-
rande tår. Gombenen med stora öppningar. Hörntänderna ej
högre än hindtänderna. Tänderna:

Framtänd.^', hörnt.^^-, prcBmol.^mol.^^^; = 36.

2) Enligt OWEN (Odontography pag. 419) har slägt. Erinaceus inga
hörntänder, men G. Miwaet (1. c.) antager 2:ne sådana tänder för hvardera
käken hos nämnde slägte, hvilket synes oss vara det rätta. Detsamma har
afven redan långt förut C. J. Sundeyall antagit (Kongl. Vetensk. Akad:s
Handl. 1841 (tr. 1842) pag. 220.
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Igelkottarne äro klumpiga djur, som i allmänhet icke äro

snabba i sina rörelser, och som till ersättning för den bristande

snabbheten hafva erhållit en taggbeväpnad kroppsbetäckning, och

förmågan att kunna hoprulla sig så, att deras taggiga pansar

skyddar dem emot deras fiender Halsen är till det j^ttre

föga eller icke distinkt. Den tjocka hud, som betäcker krop-

pens öfre sida, är från pannan eller hjessan till något ofvan

svansroten, samt nedåt kroppssidorna tätt betäckt af långa och

spetsiga, honartade och rörliga taggar som äro fint strierade.

Den öfriga delen af kroppen, med undantag af nosspetsen och

fotsulorna , är betäckt af stundom gröfre och styfvare , och stun-

dom finare och mjukare hår och borst, af hvilka en del äro af

betydlig längd. Den tillspetsade nosen är af medelmåttig längd,

och dess spets är naken till bakom näsborrarna, och den nakna

huden är mosaiklikt skifvig. Näsborrarna äro belägna på sidorna

af nosspetsen , och äro upptill afsmalnande , och den bakåt utvikna

hudkanten bakom desamma är crenulerad. Yibrisserna äro få

och mindre tydliga. Ögonen äro små, och öronen (utöronen)

utstående ur hårbetäckningen, samt håriga, och af vexlande

storlek. Tragus är liten, men tydlig, och dess spets trubb-

vinklig. Fötterna äro korta, de främre något tjockare än de

bakre , och fotsulorna äro nakna. Af de fem korta tårna är den

yttersta å hvardera sidan betydligt kortare än de 3:ne andra.

Klorna äro krökta och temligen stora, men hoptryckta och

trubbiga, och ofvan och å sidorna fint strierade. De på främre

äro ej större än de på bakre fötterna, och derföre kunna de

förra ej betraktas såsom utmärkta gräffötter. Svansen är helt

kort. De äro i allmänhet smärre djur, dock ej mycket små;

och inom denna ordning äro de bland de större, om ock ej

bland de största. Honan har 3— 5 par spenar, dels på bröstet

och dels på buken 2).

Den för dessa djur egendomliga underhudsmuskeln, genom

hvilken de äga förmågan att hoprulla sig, har följande byggnad.

Den består af 3:ne afdelningar , hvilka återigen äro delade i sär-

skilda delar.

1) En dylik förmåga att hoprulla sig träffa vi äfven hos Manis, Da-

sypus, Chlamydophorus
,
Ecliidna, och Ornithorliynchus.

2) Hos Erinaceus auritus finnas, enligt Pallås, endast 3:ne par spe-

nar, hvaraf 1 par på bröstet.
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l:o Den största och vigtigaste delen (cticuUus) är den, som
likt ryggskölden hos en sköldpadda, betäcker ryggen och öfre

delen af kroppssidorna. Den har sin högsta konvexitet långs

ryggens midt, och är stupande vid kroppssidorna. Den har sin

början vid nacken mellan öronen, och sträcker sig bakåt till

basen af svansen. På sidorna slutar den vid basen af extremi-

teterna. Den utgöres af concentriska muskelfibrer, som bilda

elliptiska ringar, hvilka äro ställda ofvan och inom hvarandra,

så att de äro de minsta, som äro belägna på midten af ryggen,

och de deremot äro de största, som bilda den yttre och nedre

kanten af cucullus. På grund af dessa muskelfibrers olika grof-

lek och styrka kan man å cucullus eller rygghudmuskeln , såsom

vi vilja kalla den, urskilja 2me afdelningar: 1, den öfre half-

delen (por tio super ior cuculli), hvars fibringar på samma gång

äro både mindre och tunnare, så att denna afdelning är nästan

membranös; och 2, den undre halfdelen (portio inferior cucuIU),

hvars fiberringar äro mycket både tjockare och större, och nä-

stan hafva utseendet af sphincteres , och hvilka äro de företrä-

desvis verksamma musklorna vid hoprullningen. Kygghudmuskeln

är genom bindsubstansväfnad så starkt förenad med den ofvan

-

liggande huden, att de knappt utan att sönderslitas kunna åtskiljas.

2:0, de så kallade neddragningsmusklerna (musculi dex^res-

sores), som äro 5 par, och som tjena till att neddraga den un-

dra halfdelen (portio inferior) af rygghudmuskeln , samt framtill

fästa denne sednare vid hufvudet och halsen. Dessa 5 par muskler

äro följande : l:sta paret, hvilka äro de ytligaste, utgå från främre

ändan af cucullus på nacken, gå framom öronen, och bakom

ögonen nedåt, och fästa sig med andra ändan med något diver-

gerande fibrer vid öfverläppen från munvinklarne framåt. 2:dra

paret utgå från samma ställe, som l:sta paret, men ligga der

djupare och innanför dem , samt gå framom eller innanför ögonen,

och fästa sig med den andra ändan vid nosen och öfverläppen

framom föregående; och det synes vara dessa som gifva nosen

sin stora rörlighet. 3:dje paret utgå från de inre lagren af cu-

cullus vid skuldrorna, och gå bakom och under öronen nedåt

och framåt, och fästa sig med sin andra ända dels vid öfver-

läppen och munvinklarne innanför l:sta paret, och dels vid un-

derläppen, och betäcka med sina på hakans midt ^rån hvardera

sidan sammanlöpande fibrer underkäken. Dessa muskler torde

kunna anses motsvara musculi risorii Santorini, eller ock m.
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plat^smamyoides hos menniskan. 4:de paret ligga djupare än

alla de andra, och utgå från nacken under l:sta och 2:dra paren

af dessa muskler, samt gå med sina svagare och mycket diver-

gerande fibrer nedåt, bakåt och inåt, och de från hvardera sidan

sammanlöpa med hvarandra under strupen, så att de der bilda

tid sin förening en bakåt riktad spetsig vinkel. 5:te paret utgå

från de inre lagren af cucuUus vid skuldrorna
, gå med en framåt

böjd båge öfver skuldrorna och sidorna af halsen, och derefter

bakåt och inåt till bröstbenet, vid hvilket de fästa sig från

manuhrium ungefär till bröstbenets midt, och bådaderas fibrer

bilda der med hvarandra en bakåtriktad spetsig vinkel.

3:o, bukdelen (portio ventralis musculi subcutanei) , som är

tunn och nästan membranös, betäcker buken, nedre delen af

kroppssidorna, basen af extremiteterna , samt penis. Dess fibrer

gå i samma longitudinella riktning, som fibrerna af cticulhis,

men äro mycket svagare än de af dennes nedre afdelning; och

de utgå från båda öfverarmbenen och fästa sig med sin bakre

ända vid bakre delen af ryggen och vid svansens bas. På den

nedra delen af buken och på extremiteternas bas öfvergår denna

delen af underhudmuskeln i den tunnaste bindsubstansväfnad.

Större delen af musculus pedoralis major, och några mindre

fläckar på hufvudet och halsen äro ej betäckta af underhudsmus-

kelns fibrer. Den är ingenstädes omedelbart, utan öfverallt en-

dast medelst bindsubstansväfnad förenad med de and^a musklerna.

Hoprullningens mechanism är följande : Först sammandrages

undre kroppssidan genom underhudsmuskelns bakdel , och hufvu-

det, extremiteterna och svansen indragas, och derefter neddrages

genom musculi depressores den undre och starkare halfdelen af

cucuUus, och denna sammandrager derpå, liksom en sphinder
^

hela djuret tills det får formen af ett klot. Den öfre och tun-

nare delen af cucidlus uttänjes då, emedan den måste gifva efter

för ryggens konvexitet. Sålunda råder vid dessa rörelser en slags

antagonism mellan den öfre och undre halfdelen af cucidlus.

Sedan den nedre halfdelen upphört att sammandraga sig, och

gifvit efter, blir det den öfre halfdelens tur att draga sig till-

samman , och derigenom bidraga till ryggens utsträckning. ^)

1) Vi hafva beskrifvit denna intressanta och för dessa djnr utmärkande

mechanism i öfverensstämmelse med M. Seubert: Symbolee ad Erinacei eu-

ropaei anatomen, dissert. inaugur. Bonnse 1841- pag. 2 & 3. pl. I.
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SMettet Craniet är temligen kort och bredt, och, då
man undantager kindbågarne , snarare af en cylindrisk än ko-

nisk form derigenom att nosen är kort och trubbig samt föga

afsmalnande framåt. Nackbenet är verticalt , och foramen mag-
mm är riktadt helt och hållet bakåt. Dess pars hasilaris är

plattad, men har en liten köl å midten. Yid hvardera sidan

af den , och framom condyli är ett enkelt foramen condyloideum,

och snedt utanför och framom detta, vid suturen mellan nack-

benets basilardel och pars 7nastotdea samt pars petrosa är ett

större foramen jugulare. Dess partes laterales hafva tydliga

och utstående processus paramastoidei ^ som dock icke räcka

så långt bakut, som condyli. Dess pars occipitalis är stor,

och har upptill en hög och något litet bakåt riktad nackekam

(crista lamMoidea) ^ och framom denna sträcker den sig äfven

något fram på hufvudskålens öfre hvalf, och dess mellersta del

går derstädes något längre fram , samt är trubbig eller inskuren

,

och har midtåt en köl, som utgör en fortsättning af crista sa-

gittalis. Mellan crista lamhdoidea och foramen magnum är en

låg köl, hvilken är den egentliga crista occipitalis externa. —
Hvartdera hjessbenet går med en spets ned mellan pars squa-

mosa ossis temporis eller os squamosum och pannbenet, och

långs suturen mellan båda hjessbenen (sutura sagittalis) är en

tydlig crista sagittalis. — Det bakre kilbenet eller basisphe-

noidbenet har å hvardera sidan en stor process , som stöter intill

os tympanicim^ och bidrager till att omsluta tympanalhålan.

Uti basen af ala magna är ett rundadt foramen ovale, och

nämnda ala sträcker sig upp mellan os sqvamosum och alaparva,

och stundom ända fram till pannbenet. Någon canalis alisphe-

noideus förefinnes icke. Frocesstts pterygoidei äro starkt ut-

bildade, och deras båda lameller {ala externa & interna^ äro

åtskilda genom en djup grop , och båda äro tillspetsade , men
den inre något mera, och den är försedd med en tydlig liamu-

lus pterygoideus. Gropen mellan båda proc. pterygoidei, som

utgör en fortsättning af den bakre näskanalen , slutar med en

nästan rundad fördjupning mellan basisphenoidprocesserna. Fram-

om och ofvan den yttre lamellen (processus ectopterygoideus),

och vid gränsen mellan ala magna och ala parva, är en tem-

ligen stor fissura spJienoidalis. Ofvan denna är i ala parva
,

såsom vanligt, ett litet foramen opticum, och ofvan detta 3—

4

andra foramina. — Pannbenet är deladt i 2me, och långs suturen
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mellan båda är en grop. Å sidorne baktill äro de inknipna, så

att lijernskålen här är smalast. Till postorbitalprocesser före-

finnes intet spår, ocb tinninggroparne äro stora. Hvartdera pann-

benet utsänder å midten framtill en spets (processus nasalis)^

på yttre sidan af näsbenens bakre del, men som vanligen ej sträc-

ker sig till mellankäksbenen. — Tårbenen sammanväxa tidigt med

de omgifvande benen, så att de ej äro distinkta, och foramina

lacrymalia äro hos yngre belägne framom och hos äldre inom

orbitalkanten. Ofvan dem är en skarp rygg, som går bakåt

långs öfre orbitalkanten, och båda dessa ryggar gå derifrån inåt

och bakåt , och vid bakre delen af sutura frontalis sammanlöpa

de med hvarandra, samt öfvergå i crista sagittalis. — Lamina

crihrosa å silbenet är stor, och saknar crista galli. — Tinning-

benen hafva^ar^e^ wm^^o/c^e^e stora och distinkta. Nedtill hafva

dessa en tydlig processus mastoideus, som stöter intill proces-

sus postglenoideus å pars squamosa, och genom en bugt är

skild från den delen , som ligger intill proc. paramastoideus.

Ledgropen (fossa articulari^) för underkäken är plattad, och

visar endast spår till konkavering vid den inre afdelningen af

postglenoidprocessen (processus entoglenoideusj , hvilken genom

foramen postglenoideum är skild från den egentliga proc. post-

glenoideus. Os tympanicum är litet och nästan ringformigt,

ehuru ringen upptill är ofullständig; och meatus auditorius ex-

ternus är stor. — Kindbågarne äro temligen stora och ganska

starkt utstående, men okbenen äro små, och de långa okbens-

utskotten å tinningbenen och öfverkäksbenen möta hvarandra

på inre sidan af okbenen, hvilket är ett eget förhållande. —
Gombenen äro särdeles egendomliga. Långs suturen dem emel-

lan {sutura palatina) är en låg kam, som vid deras bakre kant

slutar med en liten spets. I midten af hvartderas horisontella

del är ett stort aflångt hål. Strax framom deras bakre kant

är der en transversell rygg, och mellan dennas yttre spets,

och öfverkäksbenet är ett stundom öppet och stundom slutet

foramen palatinum posterius. Deras bakre del, mellan den

nämnda transversella ryggen och kilbenets processus pterygoidei^

är bred och konkav, och denna konkavering utgör en fortsättning

framåt af gropen mellan båda lamellerna af processus pterygoi-

dei. — Öfverkäksbenen i förening med tårbenen bilda den inre

väggen i orlitce. Foramina infraorhitalia äro verticalt ovala,

och hafva sitt läge ofvan framkanten af den bakersta falska öfre



180

kindtanden, och äro riktade framåt. — Mellankäksbenen äro

stora, men nå dock vanligen ej till pannbenen. Mellan dem
och öfverkäksbenen äro tydliga foramina incisiva. — Näsbenen

äro skilda, smala, ocb räcka på pannan knappt så långt tillbaka,

som öfverkäksbenen. — Underkäken har båda sidohälfterna skilda

genom en tydlig sutur. Den uppstigande grenen är å yttre si-

dan konkav. Processus coronoideus är hög och med bakåt böjd

spets; ocldproc. angularis är stor och tjock och något inåt böjd.

Condyhis är transversell , konvex och föga sned. Foramen nia-

xillare posterms har sitt läge i riktningen 2if processus condy-

loideus^ och midt under bakre kanten af proc. coronoideus.

Den horisontella grenen har undre kanten konvex, och 2me /o-

ramina mentalia^ som äro belägne under den bakersta falska

kindtanden.

Tungbenet (os hyoideum) har en liten corpus, som vid

hvardera ändan har 2:ne ledytor för articulationen med cornua,

den öfre för articulationen med cornua minora s. anteriora^

och den yttre apicala för D:o med cornua majora. De förra

äro kortast, men bära ett tvåledadt bihang, af hvilket l:sta

leden är störst, och den 2:dra är det så kallade cornu styloi-

deum^ som är fästadt vid tinningbenet. I förening med dessa

leder äro cornua minora längre än c. majora. Dessa bilda i

förening med tungbenskroppen en halfcirkel , samt äro hoptryckta

och trubbiga vid sin yttre, och något högre vid sin inre ända.

Balen. Halskotorna äro 7, bröstkotorna 15, ländkotorna

6, korsbenskotorna 3, och svanskotorna 13, af hvilka dock den sista

är broskartad. Atlas har sidoutskotten små, trubbiga och nästan

trekantiga, och deras bas är ej genomborrad af/oramen vertebrale,

utan detta förefinnes å sidorna af öfra bågen, och i främre kanten

af samma båge är å hvardera sidan en bagt för ateria vertebralis.

Den har en tydlig neuraltagg , men ej något hypapophysialutskott.

EpistropJieus har en lång och stor, men ej särdeles hög neu-

raltagg, samt små foramina vertehralia. På 3:dje till och med

6:te halskotorna är neuraltaggen helt liten, och på 7:de tem-

ligen lång. På 4:de till och med 6:te af dessa kotor förefinnas

parapophyser , hvilka dock endast äro stora på den 6:te. På

den 7:de saknas de. Af de 15 bröstkotorna hafva 3:dje och

följande meta- och till dels äfven anapophyser, hvilka bilda en

uppstående rad af utskott på hvardera sidan af dessa kotors neu-
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raltaggar , och stundom kallas proc. transversi Dessa upp-

stående rader fortsättas på ländkotorna, men bildas der endast

af metapophyserna. Å bröstkotorna från och med 3:dje till och

med 13:de äro diapophyserna distinkta och skilda från de nämnda

apophyserna, samt knapp- eller knölformade, och hafva af A.

Ketzius 2) blifvit kallade costalutskott. På första och 2:dra bröst-

kotorna äro meta- och anapophyserna ej skilda från diapophy-

serna, och på 14:de äro dessa sistnämnda rudimentära, och på

15:de helt och hållet saknade. Den jemförelsevis starka utveck-

lingen af de här till dels med hvarandra förenade meta- och

anapophyserna och den deremot ringa utvecklingen af diapophy-

serna (med undantag af de 2me främre bröstkotornas) både på

bröst- och ländregionerna är för våra insektätare utmärkande

Neuraltaggarne såväl på bröst- som ländkotorna äro låga. Af

de 6 ländkotorna har den l:sta diapophyserna rudimentära, och

äfven på de följande äro de helt korta. De 3:ne korsbensko-

torna hafva neuraltaggarne lika höga, som de å ländregionen,

och af bäckenets ben äro endast höftbenen (ossa ilium) fästade

vid dem. Af svansens kotor hafva 7 neuraltaggar och sidout-

skott, men ingen hsemalbåge. Af de 15 paren refben (neurapo-

physer) äro de 8 främre paren med sina refbensbrosk (hsemapo-

physer) fästade vid bröstbenet , d. v. s. costce verce , och således

äro de första 8 hsemalbågarna i bröstregionen fullständiga och

försedda med haemaltaggar. l:sta paret refben och deras ref-

bensbrosk äro, såsom vanligt, korta och breda, och det sista

paret äro helt små. Bröstbenet består af 4 leder , af hvilka den

första, eller mamihrium, har sin främre ända bred och framtill

grundt utringad, eller med 2me sidodelar, men den saknar köl.

Sista leden bär 4 par refbensbrosk, och baktill en till dels för-

benad processus ensiformis.

Extremiteterna. Nyckelbenen äro långa
,
temligen starka

,

och något böjda, samt genom 2me korta broskartade episternal-

bihang ^) förenade med främre kanten af maniibrium sterni.

Andra ändan är fästad vid spetsen af den stora acromion. Skul-

1) Skand. Fauna, däggdj. 2':dra uppl. pag 94.

2) Kongl. Vetensk. Akademiens i Stock. Handl 1848, sednare hälften,

pag. 235.

3) C. Gegenbåue: Upon the episternal portions of the skeleton, as

they appear in Mammalia and in Man (öfversättn. fr. Jenaische Zeitschr. f.

Medicin 1864); in the Natural History Review 1865, pag. 554, fig. 7.
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derbladet är af en aflång, subtriangulär form, med bred hals,

och öfre kanten m-bugtad, och den undre rät. Spina scapulcB
är hög, och fossce supra- & infraspinata äro ungefär lika stora.

Den stora utbredda acromion har en stor metacromial-process.

Processus coracoideus är temligen stor och krökt. Öfverarmen är

böjd, och har caput ovalt och utan hals. Tuherculmn majus är

ej större än t minus, men högre än caput Mellan båda är en
djup grop (sulcus intertulercularis). Från tuberculum majus
utgår en skarp crista deltoidea, som öfvergår i den skarpa kant,

som förefinnes å benets främre sida nedtill. Öfverarmens nedre
ända är temligen bred och med tydlig trocMea. Fossa anconcsa
är grund, men den benvägg, som skiljer den från fossa anterior,

är dock mycket tunn, och stundom genombruten. Något hål
öfver den inre condyJus förefinnes icke. Underarmens båda ben
äro distinkta, ehuru stundom till någon del sammanvuxna. Ea-
dius är något mindre än ulna, och dess öfre ända (capitulum)
är transverselt oval, med konkav ledyta för articulationen med
rotula å öfverarmens yttre condylus. Denna articulation är

dock blott i ringa grad roterande, och är för det mesta in-

skränkt till en ginglymus, k ulna är olecranon stor och tvärt

afhuggen. Carpus består af 8 ben, ehuru ossa naviculare och
lunatum sammanvuxit till ett ben, derigenom att 2:dra radens

carpalben blifvit tillökte med ett öfvertaligt ben (o. intermedium
s. centrale). k undre sidan af öfre ändan af tummens metacar-
palben är ett sesamoidben. — Bäckenet har temligen stor aper-

tura pelvis, som stundom (hos $) undertill är öppen. Höftbe-
nen äro smala, och å yttre sidan konvexa. Fästet med kors-

benet upptager större delen af den nästan trekantiga vingens
längd, och den främre ändan af denne är blott helt litet utåt

böjd. Å öfre kanten af höftbenets kropp är en djup bugt, som
baktill begränsar vingen. Tuherculmn ileopectinceum är endast

svagt antydd. Sittbenet har kroppen kort, och dess öfre kant

har en tydlig incisura ischiadica major. Sittknölen är trubbig,

och icke starkt uppstående, och dess bakre kant är bågböjd.

Blygdbenet är temligen långt, och båda blygdbenen bilda stun-

dom hos honorna (under drägtighéten) ingen symphysis, och
eljest hos dem en blott mycket liten sådan. Hanarnes bäcken
är större, och med fullständig sympJiysis ossium puUs y. Höft-

1) Prof. Jakobson: Förh. vid Skandinav. Naturforsk. 3:dje möte, 1842,
pag. 705. Vi hafva emellertid någon gång iakttagit, att blygdbenen icke

pdat symphysis äfven hos hona, som icke varit drägtig.
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hålet (foramen ohturatorium) är stort och nästan halfcirkelfor-

migt. Lårbenet är af en egendomlig form. Det är något hop-

trj^ckt framifrån bakåt, och nedanför trochanter mojor, som är

betydligt lägre än caput, är en läng och ruggig crista glutcea.

Trochanter minor är starkt utstående. Fihula är temligen stor,

men den är från och med den nedre halfdelen så sammansmält

med tibia, att man knappt der ser något annat spår till skill-

nad dem emellan, än en grop vid nedre delen af främre sidan

af underbenet. Tarsalbenens antal är det normala.

Tänderna. Vi hafva redan redogjort för deras antal. Öf-

verkäken: Alla framtänderna hafva enkel rot, och trubbigt

tillspetsad kroBa. De 2:ne innersta äro dubbelt större än de andra,

och långt skilde från hvarandra. De af det derpå följande paret

äro de minsta. Hörntänderna, som sitta något bakom suturen

mellan öfverkäks- och mellankäksbenen , hafva vanligtvis dubbel

rot, och äro högre än det följande paret tänder, eller det l:sta

paret falska eller oäkta kindtänder. Dessa sednare hafva enkel,

men det följande, eller 2:dra paret falska kindtänder hafva två-

till tredubbel rot. Dessa hafva å inre sidan en tydlig låg afsats

eller tagg. 3:dje paret falska kindtänder äro betydligt större än

de föregående , och högre än de följande äkta kindtänderna. De
hafva 3:ne taggar, af hvilka en är betydligt högre än de andra,

och af de båda inre är den bakre lägst. Det följande l:sta paret

äkta kindtänder äro de största af alla , och hafva 4 taggar. Sam-

ma antal taggar har det följande (2:dra) paret af dessa tänder; och

de af det sista paret, som äro de minsta af de äkta kindtänderna,

äro tvåtaggade. Alla taggarna å de äkta kindtänderna äro låga

,

och isynnerhet hos äldre individer trubbiga. — Underkäken.
Framtänderna hafva enkel rot och trubbig krona, och båda paren

äro starkt riktad e framåt , och de af det mellersta paret äro dub-

belt större än de af det yttre, samt endast något litet skilda från

hvarandra. Hörntänderna, som äfvenledes äro starkt framåt

riktade, och med trubbig krona, hafva, äfvensom de af det följande

paret mycket små och tvåspetsade falska kindtänder, enkel rot.

Det 2:dra paret falska kindtänder äro tretaggade, med den ba-

kersta taggen helt liten, och med den högsta ungefär så hög,

som det följande paret äkta kindtänder. Dessa äro de största

af alla, och hafva, liksom det andra paret, 5 taggar. Det ba-

kersta paret äkta kindtänder äro de minsta af dessa , och hafva

13
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3:ne taggar, at hvilka den främste är otydlig. Taggarna å

dessa tänderna äro väl så skarpa, som å de i öfverkäken. ^)

Tandömsningen är postfoetal, men inträder dock tidigt, så

att den omkring ett par månader efter födseln är afslutad , då äf-

ven de äkta kindtänderna redan äro fullständigt tillstädes^)

I afseende på deras anatomiska karakterer för öfrigt få vi

nämna, att tungan är glatt och mjuk; att magen har en mycket

stor blindsäck; att tarmen är ungefär G gånger längre än krop-

pen och saknar blindtarm; att lefvern har 8 flikar; att hjert-

säcken är mycket tunn; och att de masculina generationsorganerna

äro utrustade med vesicuice seminales^ prostata och glandulce

Cowperi^ men sakna os penis.

Igelkottarnes klumpiga kroppsform och korta extremiteter

ådagalägga, att de ej äro i besittning af någon snabbare rörel-

seförmåga. Deras språng är derföre ingalunda snabbt, ehuru

de röra fötterna med ganska stor hastighet. De visa jemförel-

sevis mera snabbhet då de gräfva i jorden, t. ex. efter mark-

möss och sorkar. Då de stundom gripa möss och foglar, måste

de dock vid dessa tillfällen kunna röra sig med något större

snabbhet, än den vanliga. Liksom de andra insektätarne äro

de särdeles rofgiriga och grymma, och stundom äter den ene

upp den andre, liksom näbbmössen och mullvadarne, om de in-

stängas tillsamman ^). I allmänhet hålla de sig dolda under

dagarne, och äro i rörelse under aftnarne och nätterna, för att

söka sin föda, eller för att tillfredsställa könsdriftens behof.

Liksom flädermössen, hafva igelkottarne en kroppstemperatur,

som ej är oberoende af den omgifvande lufttemperaturen, och

under hösten infalla de derföre i dvala eller vintersömn, hvar-

under deras kroppstemperatur nedsjunker ända till 0^, och som

upphör när vårvärman inträder. Vi hafva en gång iakttagit,

att en igelkott här vid Upsala insomnade i början af September,

och uppvaknade i slutet af Mars. Vid tiden för hibernationens

början äro de, såsom alla hibernerande djur, särdeles feta, och

vid dess slut mycket magra. Den ringa utvecklingen af deras

1) Tänderna och skelettet äro här beskrifna sädana de visa sig hos vår

igelkott.

2) C J. Sundevall : Kongl. Vetensk. Akad:sHandl. 1841, (tr. 1842), pag. 220.

3) Pallas (Zoographia Eosso — Asiatica, I, p. 138) anför detta om
Erinaceus auritus, och Conservator C. F. L. Hedström har iaktagit, att af

Erin. europoius en hane ät upp en hona.
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hjerna antyder en lägre grad af intelligens. Dock ådagalägga

de stundom en viss slughet , då de fånga möss , och de blifva

lätt tama. De förstå äfven att alltid i rätt tid begagna sig af

sin förmåga att rulla sig tillsamman, för att skydda sig, an-

tingen då de falla från någon höjd, eller då de anfallas af nå-

gon fiende. Deras sinnesorganer äro temligen slöa, och lukten

och hörseln äro mera utbildade än synförmågan. De äro ej säll-

skapliga, och man träffar vanligen endast ett par (hane och hona)

i grannskapet af hvarandra. Till skydd för sig sjelfva och sina

ungar gräfva de hålor i jorden, vanligen ej djupare än Y2 ^.In,

men med 2:ne ingångar , och inlägga i dem en bäddning af torrt

gräs, löf och mossa, särdeles i sådana, som äro ämnade till un-

garnes bevarande , och till vinterboning. Under sommaren ligga

de ofta vid foten af buskar, häckar 0. d. Yi hafva erfarit, att

de ej sällan gräfva sina vinterboniugar under trädrötter. Deras

kända rofgirighet ^) , och deras korta tarmkanal utvisa , att den

animaliska födan för dem är hufvudsak, och att, om de äfven

förtära vegetabilier , t. ex. bär och frukter, såsom man uppgifvit,

detta egentligen hörer till undantagen. De förtära såväl blötdjur

och insekter, som varm- och kallblodiga ryggradsdjur. Deras

känslolöshet för ormgiftet har af Lenz m. fl. blifvit afhandlad,

och att de uppäta huggormar, utan att lida något men af de

bett, som de af dem erhållit å nosen, har man flera gånger

iakttagit.

De lefva i monogami, ehuru denna icke lärer vara oinskränkt.

Hos oss parar ^) sig igelkotten, enligt Nilsson-^) i Maj, och,

enligt hvad vi sjelfva erfarit i Skåne, sednare, vid midsommars-

tiden; och honan skall gå drägtig i 7 veckor, och enligt Nilsson

i Juni eller juli , och enligt Blasius *) i Juli eller Augusti fram-

föda enligt den förre ända till 10, och enligt den sednare 4 till

8 ungar, som vid födseln äro omkring 2 tum långa, hvita och

nästan nakna, men dock med helt små tilltryckta taggar; och

efter 4— 5 veckor lemna de i sällskap med modern boet, och

1) Se t. ex. Linnés Gotländska Resa pag. 265 & 280.

2) Yi hafva iakttagit, att hanen före parningen karesserar honan med

samma åtbörder, som fargalten. Studer. J. IVERUS har, enligt benägen

uppgift till oss, iakttagit, att honan imder parningen ligger på ryggen.

Detta om JErinaceus europmus.

3) Skand. Fauna, Däggdj. 2 uppl. pag. 97.

4) Naturgesch. d. Säugeth. Deutschl. pag. 155.

13*
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då hafva de samma utseende, som de gamla, ehuru de äro mindre.

En i slutet af Augusti dödad unge hade, enligt C. J. Sundevåll *),

redan något mera än 7* af det fullvuxna djurets längd. Eedan

följande året äro de fullvuxna.

Slägtet Erinaceus räknar , med inbegrepp af de af Fitzjnger

uppställda slägtena Feroechinus och Hemiechinus
,
enligt FiTzm-

GER -) 21 arter, från Europa, Asien och Afrika. Ingen annan

art förekommer så långt upp mot norden, som vår igelkott.

Slägtets geologiska förekomst sträcker sig tillbaka till miocena

afdelningen af tertiärperioden.

Igelkottarne kunna betraktas såsom nyttiga djur derigenom

att de förstöra en mängd skadliga insekter, sniglar, markmöss

och ormar; men de kunna å andra sidan äfven anses såsom skad-

liga, emedan de ej sällan förstöra ägg och späda ungar af så-

dana foglar, som häcka pä marken, och som för jagtbanan äro

vigtiga, t. ex. rapphöns och orre. Fogelkött skall för dem vara

särdeles begärligt.

De hafva åtskilliga fiender, som oaktadt deras taggiga pan-

sar döda dem. Bland dessa vilja vi nämna räfven, dufhöken ^)

och bergufven*). Att räfven under vintern uppgräfver igelkot-

ten ur dess ide, hafva vi i Skåne flera gånger erfarit.

Till Europas fauna höra 2:ne arter, af hvilka den ena,

Erinaceus aiiritus Pallas, endast förekommer i de sydöstra

delarne af Ryssland , och i mellersta Asien , och den andra äfven

tillhör vår fauna. Denna är

1. Erinaceus europeeus, Linné.

Igelkotten.

Erinaceus europceus, Linné, Fauna Svecica, edit. 2:da pag. 8. — 1761.

„ C. P. Thunberg: Beskrifniug på svenske djur, pag.

57. - 1798.

„ A. J.Retzius: Faunae Svecicse pars l:ma, pag. 28.

- 1800.

,, C. J. Sundevall: Öfversigt af slägtet Erinaceus:

Kongl. Vetensk. Madis i Stockh. Handl. 1841 (tr. 1842)

pag. 223. - 1842.

1) Kongl. Vetensk. Akad:s Handl. 1841, pag. 220.

2) Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. mathem.-naturwis-

sensch. Classe. 56 Bd. l:e Abtheil. pag. 844. - 1867.

3) Nilsson: Skand. Fauna.

4) Enligt Lenz, uti lUustrirtes Thierleben von A. E. Brehm, l:er Bd.

pag. 657.
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Erinaceus europcEm, S. Nilsson : Skandinavisk Fauna, l:sta delen, Dägg-

djuren, 2:dra uppL pag. 92. — 1847.

,, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutscli-

lands, pag. 153. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 106.

— 1865.

„ L. J. FiTziNGKK: Die naturliche Familie der Igel (Eri-

nacei) nach dem gegenwärtigen Stande der Wissens-

chaft; Sitzungsberichteder Kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften , mathem. -naturwiss. Classe. Bd. 56, l:e

Abtheil. Heft. I—V. pag. 847. — 1867.

Beshr. Kroppslängden frän spetsen af nosen till roten af

svansen 8—9 turn. sv. decim. m. Hufvudets 1. 2 Vio— '^Va ^- Öro-

nens 1. från basen af yttre kanten och utan håren vid spetsen

^Yao ^' Svansens 1. 7io ^- ^^^^ träffas dock de, som äro nå-

got mindre.

Hufvudet är koniskt, och nosen spetsig, och från ögonen

till nosspetsen är ungefär lika långt, som från ögonen till nac-

ken. Nosspetsen är bar, med en fåra långs midten, och dess

ytterhud är afdelad i skifvor, och den, som är bakom näsbor-

rarne, har en crenulerad kant. Näsborrarna belägna på sidorna

af nosspetsen, nästan njurformiga, och upptill smala. Ögonen

små, med mörk iris. Öronen rundadt ovala. Innertån å fram-

och bakfötterna, isynnerhet de sednare, kortare än de andra

tårna. Hufvudet till bakom pannan och öronen, sidorna af

halsen , nedre delen af bogarne och kroppssidorna , och hela undre

sidan, från underläppen till ofvan svansroten, med mer eller

mindre grof hårbetäckning, af hvilken den på hakan, under hal-

sen och midt under buken är den minst grofva. På bogarne,

kroppssidorna, och bakom öronen äro bland de mjukare håren

en del längre och styfvare stickelhår eller borst. Fötterna, med

undantag af undre sidan af tårna, och fotsulorna, hafva äfven

sådan hårbetäckning, äfvensom öronen, ehuru deras är temligen

gles. För öfrigt är kroppen ofvan och på öfre delen af sidorna be-

täckt af rörliga, hornartade och strierade taggar, som för det mesta

hos större exemplar äro omkring ^Y^o t- långa, och vid den öfre

spetsen särdeles spetsiga , samt äfven något tillspetsade vid roten.

Då djuret är vid lugn och fredlig sinnesstämning, ligga dessa

taggar tilltryckta och med spetsarne riktade bakåt, men dä det

är retadt, eller uppskrämdt, resas de upp, och kunna pä huf-

vudet t. 0. m. riktas framåt. — Nosspetsen är svart. Från denna

till bakom ögonen är å hvardera sidan en svartbrunaktig fläck,,

och fötterna äro ofvan brunaktiga. För öfrigt är hårbetäckningen
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grågulaktig , och å undre sidan blekare , stötande i gråhvitt
,
isyn-

nerhet på hakan. Taggarne äro hvita , med yttersta spetsen , och

en bred ring något innanför spetsen svarta.

Honan är något större ^) , har spetsigare nos och ljusare

färgteckning, än hanen, och hennes taggbeväpning sträcker sig

ej så långt ned på hufvudet. Skillnaden i färgteckningen är

dock stundom ingen. De yngre likna honan i nosens form , och

färgteckningen.

Craniets längd l^V^o ^- ^^^^^ ^^^^ bredd öfver

kindbågarne 1-/10 t. eller 36 mill.

Igelkotten förekommer hos oss såväl i skogstrakterna som

på slättbygderna ingalunda sällsynt från Skåne åtminstone till

Gestrikland. Nilsson anför i Skandinavisk Fauna, att den skall

vara iakttagen vid Heda i Herjedalen. Yi hafva icke sjelfva

erhållit någon underrättelse om dess förekomst norr om Gestrik-

land. Enligt C. Haetman 2) har dess geografiska utbredning hos

oss sin nordliga gräns i Gestrikland. I trakten af Upsala är

den ej sällsynt, ehuru den tyckes vara något periodisk. Enligt

Linnés Fauna Svecica, var den på hans tid sällsynt i Svealand.

Enligt det ofvan citerade arbetet af Prof. Thunbeeg, förekom

den i Upland vid tiden för nämnde arbetes utgifvande, d. v. s.

i slutet af förra seklet. Enligt C. J. Sundewall ^) , och enligt

särskilda af oss inhemtade underrättelser är den allmän i West-

manland. Studeranden K. M. Lineoth har benäget för oss upp-

gifvit , att "han de senaste åren ofta sett den i trakten af Karl-

stad" i Wermland. Enligt E. Collett *) "finnes den i Norge

sparsamt i de till Sverige gränsande landsdelarne upp till

Kongsvinger." Enligt C. K. Sundsteöm är den allmän i Ne-

rike. För öfrigt förekommer den allmänt utbredd inom Göta-

land , och enligt Linné äfven på Gotland. Enligt C. Lundahl ^)

"är den ej sällsynt på Åland, och förekommer här och der i

Finlands södra kusttrakter, men lär knappast öfverskrida Ny-

lands norra gräns." För öfrigt förekommer den i hela Europa,

men ej öster om Uralska Bergen, i Sibirien, ehuru den finnes

1) Enligt FlTZINGEE, 1. c.

2) Strödda Bidrag till Skandinaviens Fogelfauna, pag 2. — 1859.

3) L. c,

4) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 7:de årgången pag. 21,

5) Bidrag till kännedom om Örebro Läns Vertebrat fauna, pag. 8.

6) Finska Vetensk. Societ:s Handl. 1851, pag. 289.
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i vestra Asien, i Syrien, enligt Fitzinger. På Alperna ocli i

Caucasien förefinnes den till en höjd af 5000 till 8000 fot öfver

hafvet.

Vi hafva ofvan talat om dess rofgirighet, och att den har

synnerlig smak för fogelkött. Det händer ej sällan, att den

tager fullvuxna foglar, och t. o. m. sådane, som äro ganska

stora. Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift ^) berättas

,

huruledes en igelkott hade dödat en fasanhöna; och Y. Fatio -)

omtalar, att en igelkott, som var instängd uti samma rum som

en dufva , under natten hade gripit och till en del uppätit denna.

Ett annat anmärkningsvärdt exempel på dess rofgirighet och

förmåga att bemäktiga sig ganska stora rof anföres af W. Thomp-

son Han berättar, att en Mr Davis , som uti en trädgård

hade fyra igelkottar tillsamman med några kaniner, hade, sedan

dessa djur några dygn varit derstädes, gjort den ledsamma

upptäckten, att en kanin hvarje natt blef dödad och uppäten,

så att blott benen och skinnet lemnades qvar. Han misstänkte

i början icke igelkottarne för detta dåd , men kom slutligen öfver

ett af dessa djur, då det höll på att döda en kanin , och hade af-

bitit dennes strupe , och han blef derigenom öfvertygad , att de voro

de brottslige. Detta allt bevisar, att de med en temligen stor

snabbhet kunna kasta sig öfver sina rof, äfvensom att de hafva

en ganska betydlig styrka, då de kunna öfverväldiga så stora

djur som kaniner. Igelkotten är äfven begifven på fogelägg,

och det är mycket sannolikt, att de talrika igelkottarne på ön

Hven i Öresund äro orsaken till att utplanteringen af rapphöns

derstädes icke vill lyckas

Man har iakttagit, att de genom förtäringen af spirituösa

drycker blifva starkt berusade, samt att de, sedan de återhem-

tat sig från sin berusning, strax blifva mycket tama, om de

ock nyligen blifvit infångade. Deras vinterdvala är, såsom of-

van blifvit anfördt, mycket djup här i norden, och man har

uppgifvit att deras kroppstemperatur nedsjunker till 0^. Att

denna dvala i Tyskland stundom icke är så djup, bevisas af

hvad A. & K. Muller derom anföra. Under en vinterjagt

1) Femte årgången, pag. 124.

2) Fauna des Vertébrés de la Suisse. Vol. 1, pag. 146.

3) Natural History of Ireland, vol. IV, pag. 3.

4) Sv. Jägareförbundets Nya Tidskr. l:sta Årg. pag. 122.

5) Wolinungeu, Leben und Eigenthtimlichkeiten in der liölieren Thier-

welt, pag. 179.
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efter iller på spårsnö hade de vid Wiesenthal ur en gammal

räfhåla i stället för iller med tilllijelp af en taxhund utdragit

en igelkott, och dervid gjort den iakttagelsen, att denne hade

varit ute ur sin vinterboning och trampat en liten stig i snön,

ledande till och fi-ån räfhålan.

Kroppen tjock ^ merendels mer eller mindre cylindrisk

,

med utdragen ocli spetsig nos , hort eller otydlig hals , och mer-

endels myclcet korta extremiteter, af hviJka isynnerhet de främre

äro starka gräffÖtter. Hårfällen fn, ögonen mycket små eller

rudimentära. Utöronen rudimentära eller inga. Blindtarm sak-

nas. Os zygomaticum förefinnes^ 7nen är merendels mycket

smalt. Mctnuhrium sterni är köladt. Fihula är nedtill sam-

mansmält med tihia. Framtändernas antal i öfverkälien of-

tast 6, men stundom å; desamma i underkäken äfvenledes of-

tast 6, men stundom 4, och någon gång ej flera än 2. Hörn-

tänder finnas vanligen i båda käkarne , men saknas någon gång

i den undre. De falska eller oäkta kindtändernas antal vexlar

mellan 6^ 8 och 10 i hvardera käken; och de äkta kindtän-

derna äro nästan alltid 6 (blott hos en form 4) i hvardera

D:o. Taggarne å kindtändernas kronor äro högre och spet-

sigare än hos föregående familjs och de å de äkta kindlän-

derna äro nästan fullkomligt lika dem hos flädermössen.

De till denna familj hörande insektätarne bilda 3me un-

derfamiljer, som äro ganska skiljaktiga, och af hvilka den ena

(Chrysochloridina) af Mivart blifvit upptagen såsom särskild

familj. Dessa underfamiljer kunna karakteriseras sålunda:

Fam. TALPID^, J. Gray. 1825.

(Mullvadartade däggdjur).

TALPm^. '1 triangulär prisma

Underfamiljer:

1 . Chrysoehloridina

.

De äkta kind-

tänderna bilda-

de af
\
2:ne triangulära

prismor. Fram-

tänderna i öf-

verkäken . . .

'6. 2. Talpina.

L4. 3. Myogalma.
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Typ för den lista underfamiljen är slägtet Chrysochloris

,

för den andra si. Talpa, och för den 3:dje si. MijogaJea. Till

vår fauna hörer blott den 2:dra:

Underfam. TALPINA.

(Mullvadar).

De älda kindtänderna i både Öfre och undre haken utgö-

ras af 2:ne triangulära prismor^ som hilda 2:ne i midten af

Jcronan högt u2J2^stående taggar^ innanför hvillca är en spetsig

häl. Framtänderna i öfverhäken till antalet 6, nemligen 3:ne

å hvardera sidan. Clavicula är mychet Icort^ och manubrium

sterni är långt. Ingen grop mellan yttre och inre lamellen

af processus pterygoidei. Vid radialsidan af carp)us är ett

siJcelformadt supplementarhen. FramfÖtterna shofvelliha.

De hithörande insektätarne äfvensom de af den l:sta un-

derfamiljen, äro utmärkta genom sitt underjordiska lefnadssätt,

och sin dermed förenade stora förmåga att gräfva underjordiska

gångar. Den tillspetsade nosen räcker långt utom framtänderna,

men den är dock ej utdragen till någon snabel, och, för att

kunna vara ett desto starkare redskap vid gräfningen i jorden,

är den stundom understödd af ett särskildt ben. Deras syn-

förmåga är ringa eller ingen, men hörseln och lukten äro fina,

och de ha en mycket fin känsel i nosen. Af de fyra slägtena

af denna underfamilj : Talpa, Condylura, Scapanus och Scalops^

tillhör blott det förstnämnda Europas och vår Fauna. De an-

dra 3:ne äro från Norra Amerika.

Slägtet Talpa, Linné.

Kroppen cylindrisJc , med de korta framfötterna riktade ut

åt sidorna^ och med deras inre kant riktad nedåt. Nosspet-

sen har, med en enkel ^ vid sidorna af näsborrarne med 2:ne

trubbiga flikar försedd skifva^ i hvilken näsborrarne äro be-

lägna. Ögonen rudimentära. De yttre öronöppningarne små^

helt och hållet utan öronflikar. Fötterna nästan nakna ^ med
5 klobeväpnade tår, de å framfötterna föga fria, och deras

klor mycket större än de bakres. Svansen kort^ vid basen

smalare. Hårfällen silkeslen. De 2\ne mellersta framtän-

derna i öfverkäken föga , och desamma i underkäken icke större
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än de närmaste d:o. Be öfre hörniänderna högre än de an-

dra tänderna^ och med dubbel rot. Craniet långt, och fram-
till tillspetsadt, med något nedtrgcU lijernsMl^ och med tidigt

försvinnande suturer mellan mellanlmlcsbenen , näsbenen och

öfverhähsbenen. Ossa ^ygomatica myclxet smala. Processus

mastoidei och paramastoidei helt och hållet saknade. Foramina
infraorbitalia stora. Afven baJcre fötterna med ett något böjdt

och hoptrycht supplementarben ^ som är fästadt på inre sidan

af os cuneiforme l:mum^ och som med sin hudbetäcJcning visar

sig såsom en på foten innanför innertån utstående knöl^

som gör foten bredare. Tänderna:
3 3 1 1 4 4. 3 3

Framtänd.^—:^;hÖrnt.-— prcemol.-;—-; mol.'^—^ = 44 M.

Mullvadarne äro af en tjock och klumpig kroppsbyggnad,

hvilken i alla sina detaljer ådagalägger, att deras uppgift är

att , liksom minörerna , föra ett underjordiskt gräfvarelif. Deras

tillspetsade och starka nos, liknande svinens, deras korta och

utomordentligt starka, och med skofvellika gräffötter utrustade

främre extremiteter gifva dem förmåga att med stor hastighet

kunna dels gräfva sig och dels borra sig igenom mjukare jord-

lager. Då de sålunda äro undandragna från dagsljuset, hafva

deras ögon blifvit reducerade till obetj^dliga rudimenter, och

deras syn är derföre så ringa, att man kan säga, att den en-

dast är afsedd att vägleda dem så mycket, att de derigenom

kunna undvika dagsljuset. Organerna för lukt och hörsel äro

mera utbildade, och dessa sinnesförmögenheter äro derföre hos

dem temligen goda, ehuru de sakna utöron, hvilka för dem,

såsom Nilsson anmärker, uti de trånga underjordiska gångarne,

snarare skulle vara hinderliga än gagneliga lör hörseln, då de

skulle komma att lägga sig såsom lock öfver öronöppningarne.

Dessa öppningar äro något aflånga, och huden bildar vid deras

bakre del en utstående kant, och den är äfven innanför öpp-

ningarne beväxt med korta hår, hvarigenom, såväl som genom

den allmänna hårbetäckningen, då de äro öppna, främmande

föremål hindras från att intränga i dem. Hudkanterna omkring

1) Enligt iakttagelse af C. Spence Bate öfver tandömsningen af Talpa

europcea: Annals and Magazine of natural history, S^^ series vol. XVIII,

(1867); och sedermera i förhandlingarne af Odontological Society of Great

Britain, för 1867, pag. 261, pl. 1-6.
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desamma äro rörliga , och kunna läggas intill hvarandra , så att

öppningarne fullständigt tillslutas, när djuren finna detta vara

af nöden. Pä samma sätt äga en del af dessa djur förmågan

att minska eller utvidga de små öppningarne på huden framför

ögonen i mån af omständigheterna. De kunna således stun-

dom, när de vidga dessa öppningar, låta de små ögonen fram-

träda i dem, och förhöja derigenom i viss mån sin inskränkta

synförmåga V. Detta kan man iakttaga, då man kastar den

vanliga mullvaden i vatten, emedan man då får se ögonen tyd-

ligen framträdande, och den dem omgifvande hårhetäckningen.

stående strålformigt omkring ögonöppningarne.

Skelettet. Oraniet är kägelformigt, och starkt afsmal-

nande framåt, med hjernskålen nedtryckt, så att dess största

bredd, något bakom de yttre öronöppningarne , är betydligt

större än dess höjd. Hjernskålen saknar upphöjda kammar, och

af hjernskålsbenen äro hjessbenen genom permanenta suturer

skilda såväl från hvarandra som från de angränsande benen.

Hjernskålens största bredd är ungefär lika med afståndet mellan

framkanten af mellankäksbenen och bakkanten af pannbenen.

OrhitcB äro otydliga, och pannan är å sidorna rundad, och

utan ringaste spår till postorbitalprocesser. Pannan företer

knappt någon inknipning vid tinninggroparne, och desse äro

små. — Nackbenet är utmärkt genom de föga distinkta och

plattade condyli, den mycket stora och utbredda ^)ar5 occipita-

lis, som sträcker sig upp på öfre sidan af hjernskålen, och un-

gefär pä midten genom en låg, böjd transversell kam, som

synes motsvara linea semicircularis inferior hos menniskan, är

delad i 2me afdelningar: en öfre och en undre, af hvilka den

undre har å midten en vertical konvexitet, som synes motsvara

crista occipitalis externa hos D:o -); och slutligen genom det stora

foramen magmtm^ som till en del sträcker sig ned på basilar-

delen. Yid yttre sidan af hvardera condylus är ett litet fora-

men condyloideum anterius, och strax framom detta är ett fo-

ramen jugulare vid suturen mellan nackbenets sidodel och tin-

1) Då man erfarit, att de någon gång simmande invandrat till en ö,

som ligger mera än fem hundra fot aflägsen från fastlandet , så är det tyd-

ligt, att de vid sådana tillfällen kunna vägleda sig med sin synförmåga.

Se Transactions of the Linnean Society vol. III, pag. 5, hvarest A. Beuce
omtalar en sådan iakttagelse, gjord i Skotland.

2) De Blainville anser den öfre afdelningen såsom ett interparietalben.



194

ningbenets pars petrosa. Något längre (ungefär dubbelt) fram-

om detta, och helt och hållet i sistnämnda benet, är ett rundt

formnen carotmmi. — Tinningbenets klippdel är stor, äfvensom

det dithörande os tympanimm, men detta är plattadt, och ej

ringformigt. Omedelbart bakom den mest utstående sidodelen

af hjernkapseln, eller den delen, der denne är bredast, är ett

temligen stort och tunnt ben, som, med undantag af en smal

del nedåt och inåt, är begränsadt af tydliga suturer, samt af

Parker ^) har fått namnet "pterotic" eller os pterotmim. Det

synes oss motsvara en del af j^^ar^ mastoidea. Baktill gränsar

det till nackbenets pars occipitalis^ upptill till denna sednare

och hjessbenet, och framtill till pars squamosa, och inåt till

pars petrosa^ eller "os perioticum ^'^ samt en aflång venös öpp-

ning, hvilken skiljer det frän en annan del af pars mastoidea^

som af MivART blifvit kallad "epiotic," eller os cpioticum').

Detta sistnämnda ben, som har formen af en nästan fjTkantig

benskifva, är litet, och är baktill begränsadt af en annan venös

öppning och pars occipHalis , och inåt är det sammansmält med
os perioticum. Uti detta kan man äfven utifrån se de stora

halfcirkelformiga kanalerna. Den bakre delen af fjällbenet (pars

sqiiamosa) är skild från den främre större delen genom en rygg,

som utgår från den mest utstående sidoknölen å hjernskålen,

och går snedt nedåt och framåt , till främre kanten af den yttre

öronöppningen. Fjällbenet stöter framtill till pannbenet, och af-

skiljer derigenom den obetydligt utbildade ala magna ossis

spilienoidei från beröringen med hjessbenet. Frocessiis zygo-

maticus å ^ällbenet är liten, och i förening dermed är äfven /o^.s»

articularis för underkäken liten. Omedelbart nedanför den är

det stora foramen ovale. Något foramen glenoideum före-

finnes icke, och ej heller någon processus postglenoideus. —
Hjessbenen äro stora, och utgöra den största delen af hjernskå-

lens tak. De äro betydligt bredare bakåt. Yid suturce sagit-

taJis é lamhdoidea finnes intet spår till någon crista. — Det

bakre kilbenet är på sidorna uppsväldt och spongiöst , och dessa

uppsvällningar begränsa på sidorna en median långsgående smal

1) Enligt G. MlVART: Notes on the Osteology of Insectivoia; Journal

of Anatomy and Physiology, vol. I, pag. 286.

2) Os pteroticum tyckes genom sin betydliga storlek vara karakteri-

stiskt för Talpa. De venösa öppningar, som stundom på 3:ne sidor om-

sluta os epioticum, förändra formen efter djurets ålder.
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fåra, som utgör en fortsättning af den så kallade raesopterygoid-

gropen, eller den som är mellan båda processus pteri/goidei.

Dessa äro tydliga, och deras inre lamell har en tydlig hamu-

lus. Den yttre lamellen företer å yttre sidan en ojemn rygg,

men denne höjer sig ej till någon utstående skifva, och följ-

aktligen förefinnes här icke någon fossa pterygoidea, eller grop

mellan yttre och inre lamellerna af processus pjterygoidei , så-

som hos Erinaceus. Älce magnce parvce, af hvilka äfven de

förra äro af ringa storlek, äro ej distinkta, men mellan båda

är en temligen stor fssura sphenoidalis. Omedelbart intill den-

nas öfre vinkel är ett mycket litet foramen opticum. Mellan

fssura sphenotdalis och foramen ovale bildar ala magna en

bred brygga, men der är icke någon alisphenoidkanal. — De

båda pannbenen sammanväxa tidigt dels med hvarandra, och

dels med de framom och under dem varande benen. De äro

korta, släta, och vid sidorna afrundade. Strax framom deras

bakre sidovinklar hafva de ett stort orbitalforamen. — Lamina
cribrosa är mycket stor, men har ej någon tydlig crista galli;

och näskaviteten har en betydlig längd. — Okbenen, som äro

mycket smala, äro föga smalare baktill än framtill. — Tårbenen

äro för det mesta belägna utom orbitalgroparne , och foramina

lacrymalia ligga tillfölje deraf långt framom dessa, och ofvan

foramina infraorhitalia. — Gombenen hafva vid främre och

yttre sidan ett par temligen stora öppningar, och i den bakre

enkla kanten vid sidorna ett par vanligen undertill öppna fora-

mina palatina posteriora. Strax ofvan dessa , och bakom bakre

kanterna af de bakersta kindtändernas alveoler äro de stora

foramina sphenopalatina. — Näsbenen äro långa och smala,

och å yngre individer kan man framtill se spår till suturer

mellan dem och öfverkäksbenen. Dessa äro utan suturer sam-

manväxta med pannbenen, tårbenen, mellankäksbenen, okbenen

och gombenen. Foramina infraorhitalia äro mycket stora, och

den bakre delen af canalis infraorhitalis begränsas utåt af en

helt smal benpelare. Foramina incisiva äro tydliga mellan

de öfre hörntänderna. — Symphysis mellan underkäkens båda

sidogrenar har en permanent och föga stark sutur. Den yttre

sidan af processus coronoideus är konkav. Angularprocessen

är stor, och å inre sidan konkav. De 2:ne foramina mentalia

äro långt åtskilda, och det bakre har sitt läge under den lista

äkta kindtanden.
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Balen. Halsen är kort, och halskotornas antal är det

vanliga, 7. Af dessa äro endast l:sta— 3:dje försedda med neu-

Taltagg, hvilken på lista och 3:dje är liten, men stor på den

2:dra. De vingformade sidoutskotten på atlas äro små, och

dennes undre båge, eller hypapophys är tunn. Den 2:dra hals-

kotan eller epistrophcm har å undre sidan af corpus , vid basen

af processiis odontoideus en tydlig hypapophys. Den öfre bå-

gen, eller neurapophyserna och neuraltaggen
, på den 3:dje

halskotan är sammanvuxen med densamma på e^yistroxjheus.

Neurapophyserna på 4:de till och med 7:de halskotorna äro

smala, så att der äro stora öppningar dem emellan. 4::de till

och med 6:te äro försedda med parapophyser. Af de 13 bröst-

kotorna hafva 3:dje och följande, liksom hos Erinaceus, från

diapophyserna , eller de af A. Eetzius så kallade costalutskotten

,

distinkta meta- och anapophyser, ehuru ej så utbildade, som

hos nämnda slägte ^) , och anapophyserna äro , med undantag af

de på 12:te och 13:de bröstkotorna, icke skilda från metapo-

physerna. Å dessa 2me kotor äro de belägna nära, eller ome-

delbart intill diapophyserna. Ländkotorna äro 6 2). På l:sta

och 2:dra af dessa äro dia- och anapophyserna förenade, och

bilda bakåt och uppåt böjda utskott. På de följande ländko-

torna äro diapophyserna riktade utåt och framåt, och af ana-

pophyserna synes endast en ringa återstod såsom en låg crista,

hvilken på den 3:dje är synlig baktill vid öfre sidan af diapo-

physens bas , och på de följande aflägsnar 5ig från diapophysen

,

tills den på den sista eller 6:te ländkotan synes på sidan af

neuraltaggen. Med undantag af de 4 sista, hafva bröstkotorna

mycket små och låga neuraltaggar. 12:te bröstkotan har den

största och högsta neuraltaggen; men hvarken denna eller de

å ländkotorna äro af någon betydlig höjd. Metapophyserna äro

tydliga på alla ländkotorna, och större än å bröstkotorna, och

de äro vid ändarne försedda med epiphyser (Retzius). A undre

sidan vid suturerna mellan ländkotorna, den sista bröstkotan

1) A. Eetzhjs: Kongl. Vetensk. Akademiens Handl. 1848, sedn. hälf-

ten, pag. 237.

2) MlVAET (1. c.) nppgifver 5. På den l:sta ländkotan är der på det

ena af de båda af oss undersökta skeletterna å ena sidan (den venstra) ett

rudiment af ett refben. Blainville (Ostéographie) nppgifver 14 bröstkotor,

och således 14 par refben; men det oaktadt 6 ländkotor.
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och första korsbenskotan äro små trubbiga, fria hypapophyser

("hypapophysial ossicles"), inalles 7 till antalet. Korsbensko-

torna äro 5, alla sammanvuxna med hvarandra både med krop-

parne och neuraltaggarne , och dessa sednare bilda tillsamman

en temligen hög kam långs korsbenet. Hos gamla exemplar

är den sista ländkotans neuraltagg förenad med den första kors-

benskotans D:o, ehuru suturen dem emellan är tydlig. Långs

undre sidan af korsbenskotornas kroppar är en låg köl. Svans-

kotorna äro 11. Under dessa företinnas hsemapophysialben, men

ingen haemalbåge. Eefbenen eller pleurapophyserna äro 13 par,

af hvilka 7—8 med sina refbensbrosk eller hsemapophyser äro

fästade vid bröstbenet, och således äro costm verce. Hsemapo-

physerna äro ganska långa, och broskartade. Bröstbenet består

af 4 leder, utom den smala och till större delen förbenade j:>rö-

cessus ensiforniis. Manuhrhmi sterni är större än den öfriga

delen af bröstbenet, och har långsåt midten af undre sidan en

mycket hög kam. En mycket svag antydning till kam förefinnes

å de följande lederna. Handgreppets främre tjockare ända har

å sidorna articulationsytor för clavkulce.

Extremiteterna. Skulderbladet är smalt, nästan lineärt,

med den öfre eller bakre ändan något bredare. Spina scapulce

är låg men tydlig , och är högst vid acroniion och bakre ändan.

Processus coracoideus saknas helt och hållet. Clavicula är

mycket kort, och har nästan formen af ett carpalben, samt är

vid båda ändarne något bredare än å midten. Den articulerar

ej med skulderbladet, utan i dess ställe med os humeri^ samt

såsom vanligt med den andra ändan med mamtbrium sterni.

Öfverarmen (os liumeri) har en särdeles egendomlig form. Den

är mycket kort och bred. Dess caput saknar hals, och är af-

långt, liksom hos kloakdjuren, foglarne och reptilierna. Tu-

herciila majus och minus äro ungefär lika stora, och från

båda utgå starka cristce, af hvilka dock den, som utgår från

t. minus är den största. Bakom t. majus är en djup grop, och

på ändan af den förre är en konvex ledyta för articulationen

med clavicula. Fossa anconcea är grund, samt ej genombor-

rad. Båda condyli hafva uppåt riktade utskott , af hvilka det å

c. externus är störst. C. internus är genomborrad. Båda un-

derarmbenen äro skilda och särdeles starka, men ulna är större

än radius, och har ett mycket stort, köladt och vid ändan
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utbredt armbågsutskott Carpus har 10 ben, d. v. s. de van-

liga, samt i midten ett öfvertaligt os intermedium s. centralen

och vid inre eller radialsidan ett stort öfvertaligt ben med form

af en sikel eller skära (os falciforme), tjenande till att göra

handlofven bredare, och tjenligare för gräfningen. Mellanhands-

benen och phalangerna äro korta, med undantag af klophalan-

gerna, som i spetsen äro klufna. A undre sidan mellan mel-

lanhandsbenen och fingrarne äro sesamoidben , och å öfre mellan

I:sta och 2:dra phalangerna äro äfvenledes sådana. — Bäckenet

är mycket smalt, och afviker, jemte det af näbbmössen, derige-

nom från alla våra andra landtdäggdjurs bäcken. Genom dess

utomordentliga smalhet har apertura pelvis blifvit så liten , att

den endast kan tjena till genomgång för muskler, nerver och

blodkärl, och att såväl genital- och urinorganerna , som intesti-

niim rectum gå under densamma, mellan blygdbenen och ab-

dominalmusklerna. Således är det tydligt, att honans vagina

ligger under bäckenet, och att fostret vid partus ej passerar

genom apertura pelvis Höftbenen (pssa ilium) äro mycket

smala, nästan jemnbreda, med främre ändan blott föga utåt

böjd, och liggande nästan parallelt med korsbenet, samt till

större delen af sin längd fästade vid detta. Blygdbenen, som

äro smala, närma sig hvarandra framtill, der de äro bredast,

men der är dock ingen sympliysis. Bakåt divergera de, och

deras bakre vinkel , bildad af deras båda grenar, utskjuter längre

tillbaka än tuher ischii. Acetabulum är öppet nedtill , der blygd-

benet stöter till detsamma, och ligamentum teres har sitt fäste

intill denna öppning. Tuberculum ileopectinceum är obetydlig.

Höfthålet (foramen ohturatorium) är stort och aflångt, med
undre kanten rät. Sittbenen äro tjockare än blygdbenen, med
tydlig sittknöl, samt endast innanför acetabulum sammanvuxna

med korsbenet. Lårbenet är kort , och har den öfre ändan tem-

ligen bred, derigenom att det nästan midt emot den ganska

1) Underarmen af Ornithorhynchus och Echidna liknar mycket den af

Talpa.

2) Den som först anfört detta egna förhållande, är, såvidt vi erfarit

det, F. G. J. Jacobs: Talpce europem Anatome. Dissertatio pro summis in

medicina et chirurgia honoribus rite obtinendis; cum 3 tabu^is. Jenae 1816,

pag. 18. — Sedermera har det blifvit anfördt af S. Nilsson i Skand. Fa-

una, däggdj. 2:dra uppl. 1847, pag. 68; och af C. G. Giebel i "Die Säu-

gethiere," 1855, pag. 892; m. fl.
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stora trochanter minor ^ å yttre sidan har en crista gluieea , som

är så starkt utstående , att den nästan kan anses såsom en tro-

chanter 3\tius. Mellan denna och troch. minor är en bred,

grundt konkav yta. Trochanter major är liten samt lägre än

caxmt. Detta har mycket kort hals, samt är ej rundt, ntan

något hoptryckt, derigenom att det på sin bakre sida har en

stark impression, der ligamentum teres har sitt fäste. Yid nedre

ändan har det baktill ofvan den yttre condylus ett sesamoidben.

Fossa intercondyloidea anterior, för knäskålen, är kort och

grund. Underbenet är mycket egendomligt. FibuJa är full-

ständigt utbildad, men är sammansmält med tibia till mer än

hälften af sin längd. Tihia är något S-formigt böjd, och från

spina tihice utgår ett långt
,
böjdt och utåt riktadt utskott (pro-

cessus unciformis) ^ till idi^tQ iöi musctäus hiceps femoris. Yid

nedre ändan är der framtill en temligen djup grop , som der

antyder gränsen mellan tihia och fihiäa. Detta sistnämnda ben

är, såsom vanligt, smalare än tihia ^ och har vid öfre ändan 2:ne

utskott, af hvilka det ena, främre, hos äldre individer är sär-

deles stort och tvåspetsigt, och är nära intill skenbenets

cesstis unciformis. Malleoli externus internus äro tydliga.

Tarsen består af 8 ben, nemligen de vanliga 7, samt ett öfver-

taligt, långt, hoptryckt och något böjdt ben, som är fästadt vid

inre sidan af os cuneiforme l:mum, och som, omslutet af sin

hudbetäckning, på foten framstår såsom en rörlig knöl, som

står ut innanför innertån, och gifver åt foten en större bredd,

och följaktligen gör den tjenligare till gräfning, såsom förhål-

landet äfven är med det öfvertaliga sikelformade benet vid inre

sidan af carpus. Mellanfotsbenen såväl som de innersta pha-

langerna äro längre än på framfötterna , men klophalangerna,

klorna och hela fötterna äro betydligt mindre än dessa. A un-

dre sidan af lederna mellan mellanfotsbenen och tårna äro sesa-

moidben, och å öfre sidan mellan l:sta och 2:dra phalangerna

äro äfven sådana. Klophalangerna äro ej klufna vid spetsen,

såsom å framfötterna, men förete antydning dertill, derigenom

att de derstädes ofvan äro fårade.

Tänderna. Öfverkäken. De 6 framtänderna i öfverkä-

ken äro alla mejselformade , och de 2:ne mellersta äro något,

fastän ej dubbelt, större än de närmaste D:o. Hörntänderna

äro högre än de andra tänderna, hoptryckta, böjda, med bakre

kanten skarp, och inre sidan med en vertical fåra, och roten

14
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dubbel. Af de å hvardera sidan följande 4 oäkta kindtänderna

(prceniolares) äro de 3:ne främsta små, och af dessa den l:sta

störst, ocli alla försedde med dubbel rot. Den sista eller 4:de

oäkta kindtanden är mycket större än de föregående^ och för-

sedd med tredubbel rot. I)e å hvardera sidan följande 3:ne äkta

kindtänderna (moJares) äro bildade af 2me trekantiga prismor,

och innanför dessa en spetsig häl, och båda prismorna hafva

tillsamman mer eller mindre utbildade 3me yttre taggar, af

hvilka dock den bakersta saknas å den bakersta tanden, och

hvardera prisman har en inre tagg, som är högre än de andra,

och som är högst å den bakre prisman af l:sta tanden, hvilken

är den största. — Underkäken. Af de 6 framtänderna äro

de 4 inre ungefär likstora, och större än de båda yttre, och

alla äro mejselformiga. Hörntänderna äro små, trekantiga,

med en fåra långs bakre sidan, liggande framåt, intill de när-

maste framtänderna, och ej högre än dessa, ehuru längre, och,

liksom framtänderna, försedda med enkel rot Af de 4 oäkta

kindtänderna å hvardera sidan är den främsta den vida största,

och betydligt högre än de båda hörntänderna och de andra oäkta

kindtänderna , samt , liksom de , försedd med dubbel rot. Af de

följande är den främsta den minsta. De 3:ne äkta kindtänderna

å hvardera sidan bestå hvardera af 2:ne trekantiga prismor utan

häl. Hvarje prisma har 3:ne taggar, nemligen en utåt och tvenne

inåt , af hvilka den , som är utåt , är den största , och af de inre

är den ena gemensam för båda prismorna. Den yttre taggen å

den mellersta tanden är den högsta af alla, och denna tand är

något större än de båda andra, som äro ungefär lika stora.

Taggarne å de äkta kindtänderna äro skarpare än de på samma
tänder i öfverkäken

1^ Asigteina om hörntänderna i underkäken liafva varit olika. Blain-

VILLE räknade 8 framtänder i både öfre och undre käken, och ansåg följ-

aktligen de verkliga hörntänderna i båda käkarne såsom framtänder. Eedan

OWEN (1840—45) framställde rätta förhållandet med hörntänderna i sin

Odontography ; och denna åsigt har äfven blifvit följd af C. J. Sundewall

och S. Nilsson. Giebel och Blasius hafva emellertid, förunderligt nog,

följt Blainville's åsigt deruti, att de räknat den l:sta oäkta kindtanden

i underkäken såsom hörntand, ehuru den ligger bakom hörntanden i öfver-

käken. C. Spence Bate har genom iakttagelse på ungar af Talpa bekräf-

tat Owens åsigter om dess tänder.

2) Tänderna och skelettet äro här beskrifna sådana de förefinnas hos

vår Talpa europcea.
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Tandömsningen är postfoetal, men inträffar sannolikt tidigt,

liksom hos Erinaceus. Hos angår af ungefär SYj^ tums längd

iakttog C. Spence Bate, att de affallande tänderna eller mjölk-

tänderna, som äro helt små, redan till större delen hade fram-

trädt ur tandköttet, och att redan då alla de permanenta tänderna

voro tillstädes, ehuru de ännu voro dolda.

Beträffande deras inre byggnad för öfrigt få vi nämna föl-

jande: Käkmasklerna äro mycket starka; tungan är slät och

mjuk; oesophagus är läng och räcker långt ned i bukhålan;

magen är stor, med tunna väggar; tarmen är ungefär 8 gånger

längre än kroppen, och öfverallt ungefär lika tjock, och således

utan tydlig gräns mellan tunn- och tjocktarm, och utan villi

på dess slemhinna, och i deras ställe med rynkor, och tarmen

passerar ej genom bäckenet; vid lefvern finnes gallblåsa; gene-

rationsorganerna svälla upp vid fortplantningstiden, och testik-

larne äro då större än njurarne, penis är mycket lång, men

saknar ben; cliioris är genomborrad af urethra; vagina är läng

och uterus är tvådelad (hicornis). Spenarne äro 6 , hvaraf 2me

på bröstet. Håren visa mycken likhet med en del af dem af

Ornitliorhynchus. De äro smalare emot roten , och der taggiga

eller knöliga å sidorna, och deras innehåll eller kärna är tvär-

strierad, liknande så kallade strierade muskelfibriller. Seder-

mera afsmalna och tilltjockna de ett par gånger, och de äro nära

den skarpa spetsen på ett kort stycke tjockast. Egentlig bot-

tenfäll saknas.

Mullvadarne röra sig med stor hastighet i sina underjor-

diska gångar ^) , för hvilket ändamål såväl som för gräfningen

deras främre extremiteter erhållit sin egendomliga riktning rätt

ut ät sidorna. De röra sig deremot mindre snabbt ofvanpå mar-

ken , ehuru fortare än man skulle kunna förmoda , emedan de äga

1) För att utröna denna hastighet , hade en gång en fransman vid namn

Le Court ställt några längre med pappersremsor vid öfre ändan försedda

halmstrån uti en mullvads så kallade löpgång (hvilken går mellan boet och

mullvadens jagtmark) under det att mullvaden var ute pä underjordisk jagt

å sin jagtmark. Sedan detta var gjordt, skrämde lian mullvaden genom

några häftiga stötar i sitt jagthorn; och då mullvaden derigenom föranled-

des att i största skyndsamhet retirera till sitt bo och dervid passera löp-

gången, rubbade han halmstråen, så att pappersremsorna föUo ned. Efter

de nedfallande pappersremsorna kunde således hastigheten af mullvadens

rörelse i löpgången beräknas, och denna hastighet skall hafva varit nästan

lika med den af en trafvande häst.

14*
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förmågan att vid sådana tillfällen något förändra nämnde ex-

tremiteters riktning, så att de till en viss grad kunna stödja

dem mot marken. De äro i hög grad rofgiriga och storätande,

så att de på en dag äta lika mycket som deras egen kropps-

vigt; och de dö, om de blifva nödsakade att vara utan föda

längre än 12 timmar. De lefva uteslutande af animalisk föda,

men denna af diverse olika slag, såväl af vertebrerade som af

evertebrerade djur. Daggmaskar skola vara deras älsklingsföda,

men de förtära gerna äfven insekter, insektlarver och sniglar

samt ryggradsdjur, t. ex. möss , näbbmöss och grodor. De ligga

icke i dvala under vintern, och äro derföre här i norden nöd-

sakade att under denna årstid söka sin föda på ett större djup

i jorden. Deras glupskhet gör, att om flera instängas tillsam-

man , den ene äter upp den andre tills endast en är qvar. Ge-

nom tillredningen af sina bon och de i samband med dem stå-

ende gångarne ådagalägga de en något mera utbildad intelligens,

eller instinkt, än de andra insektätarne ; och dessa bon äro

ganska konstiga, och väl bäddade med mossa, löf, gräs och

fina rötter, samt vanligen belägna på sådana ställen, der de

svårligen utifrån kunna åtkommas, såsom under trädrötter m.m.,

och der de äro skyddade för öfversvämningar. För vatten äro

de dock icke särdeles rädda, och de simma temligen fort, dock

ej så fort, som Arvicola amphibms. De hålla sig helst på så-

dana ställen, der jorden är af lösare beskaffenhet, t. ex. sand-

blandad mulljord, eller mulljord med eller utan tillblandning

af lera, helst på högländta ställen. Uti styf och ren lera träf-

fas de knappast. De äro isj^nnerhet i rörelse under morgnarne

,

aftnarne och nätterna.

De äro monogama, och båda makarne visa hvarandra un-

der fortplantningstiden stor tillgifvenhet. Om honan blifvit

dödad, händer det att man sedermera finner hanen liggande

död vid hennes sida, sannolikt- tillfölje af sorg och hunger.

Under någon annan tid lefva de ej i något familjelif , och tåla ej

någon annan mullvad, af hvad kön det vara må, i sitt grann-

skap. När de eljest påträffa någon kamrat, uppstår alltid en

häftig strid, som ej sällan slutar med den enas död. Hanarne

skola vara talrikare än honorna, och under fortplantningstidens

Dörjan leverera de förra med hvarandra blodiga och ofta död-

liga strider om de sednare. Parningen inträffar om våren, hos

oss sannolikt i April eller Maj, och efter omkring 4 veckors
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drägtighet föder honan 5, 6 eller 7 ungar, som äro nakna ocli

blinda, och ej skola vara större än en bondböna, och, i likhet med
pungdjm-ens ungar, torde vara bland de vid födseln minst utbil-

dade af alla däggdjurs De skyddas och födas väl i det mjukt

bäddade boet, och sedan de blifvit så stora, att de behöfva

äfven annan föda än mjölk, bidrager också hanen till att förse

dem med näringsmedel. På 5 veckors tid skola de växa till

föräldrarnes halfva storlek, och deraf synes det vara klart, att

de redan följande året äro fullvuxna. Under de 5 första veckorna

skola de ligga qvar i boet (TaJpa europcea).

Till slägtet Talpa räknas
,
enligt Fitztnger ^) 7 arter, från

Europa och Asien. Lemningar af en fossil art från den miocena

perioden hafva blifvit funna. 2:ne lefvande arter tillhöra Eu-

ropa, och af dem endast den ena vår fauna.

Då mullvadarne förstöra en massa skadliga insektlarver,

t. ex. de af ollonborren, och för säd och andra växter skadliga

sniglar, t. ex. Agriolimax agrestis^ så kunna de med allt skäl

betraktas såsom nyttiga djur. Pä vissa ställen, t. ex. trädgår-

dar, göra de deremot skada genom att underminera och skjuta

upp jorden, isynnerhet der de äro mera än vapligt talrika.

Deras fiender, utom menniskan, tyckas vara få, och vesslorna

äro utan tvifvel bland dessa de som å dem anställa största

förödelsen.

Talpa europaea, Linné.

Mullvaden.

Talpa europcea y Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da pag. 9 — 1761.

,, ,, A. J. Eetzius: Faunas Svecicse pars l:ma pag. 31. — 1800.

,, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna , L:sta delen, Däggdjuren,

2:dra uppl. pag. 64. — 1847.

,, ,, J. H. Blasius : Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 109. — 1857.

1) Professor C. Naumann har benäget meddelat oss, att han hos en

hona, som nyss hade j^nglat, uti uterus funnit placentor efter 6 ungar.

2) Äfven häri finna vi således hos dessa insektätare ett närmande till

pungdjuren.

3) Die natiirliche Familie der Maulwiirfe (Talpm) und ihre Arten, nach

kritischen Untersuchungen
;

Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wissensch.

mathem. naturwissensch. Classe, zu Wien. Bd 59; l:ste Abtheil. pag,

392. - 1869.
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Talpa europma, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 95. — 1865.

„ ,, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I; Hi-

stoire naturelle des Mammiféres, pag. 110. — 1869.

Beshr. ef. Längd af kroppen från spetsen af nosen till

basen af svansen 47-20 ^^^"^ ^ller 132 millim. L. af hufviidet

IV2 t- eller 45 mill. Afståndet mellan ögonen och nosspetsen

^7-20 eller 17 mill. Bredden af nosspetsen 7 mill. Från

basen af framfötterna till spetsen af mellersta tåns klo å D:o

IV20 t- eller 34 mill. Bredden af framfötterna 18 mill. Längd

af bakfötterna från bakre ändan af calcaneus till klospetsen å

3:dje tån 7io eller 21 mill. L. af svansen ^720 t- eller 25

mill. — 9. Kroppsl. 47-20 t- Bredden af framfötterna 16 mill.

L. af bakfötterna från bakre spetsen af calcaneus 20 mill.

Kroppen är tjock, och af en cylindrisk form, utan tydlig

hals , och med de korta extremiteterna till betydlig del indragna

inom den hud, som betäcker kroppen. Hufvudet är stort och

långt, och framåt tillspetsadt. Nosen är något plattad, och

bredden af nosspetsen är ungefär lika stor, som afståndet mel-

lan framtänderna och densamma i). Den har formen af ett

tryne, som är bredare än högt, och sidokanterna af detta ha

3me djupa inskärningar. Strax innanför undre kanten af näs-

borrarne äro ett par små papiller, och den undre delen af try-

net har en starkt afsatt ansvällning. Från denna till den tunna

lilla öfverläppen är en bakåt vidgad grop. Den öfre kanten af

trynet är äfven ansvälld, och derifrån sträcker sig ett stycke

bakåt på midten af nosens öfre sida ett naket fält. Hårbetäck-

ningen på nosens sidor och hakan är gles och styf, och dessa

hår, af hvilka en del äro längre, stå rätt ut, och en del äro

tydliga vibrisser. Öfverläppen har en inskärning å hvardera

sidan midt för hörntänderna, och bakom denna några knölar.

A underläppen är å hvardera sidan en bugt, der de öfre hörn-

tänderna stöta intill densamma. Ögonen visa sig såsom ett

par svarta punkter, men ögonöppningarne äro tydliga , med små

ögonlock. Öronöppningarne , som helt och hållet sakna utöron,

äro 2 mill. i longitudinell diameter, samt ovala, och med en

liten utstående kant baktill. Några korta och glesa hår före-

lä En i södra Europa förekommande art, Talpa mca, har ögonen "be-

täckta af huden, och trynets bredd är blott lika med hälften af afståndet

mellan framtänderna och noss])etsen.
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finnas strax inom deras kanter, och kroppens allmänna liårbe-

täckning sträcker sig omedelbart intill och betäcker dem. De
ha sitt läge ungefär midt öfver framfötterna. Dessa hafva ett

särdeles egendomligt läge och riktning. Den fria delen af de-

samma sitter vid sidorna af den bakre delen af hufvudet, och

är riktad rätt ut åt sidorna, och händerna äro ställda verticalt,

d. v. s. med den inre kanten nedåt, och den yttre uppåt. Hän-

derna äro på den öfre sidan glest håriga, och på den undre

nakna och ruggiga. De äro mycket stora, skofvelformiga och

breda, och deras bredd är ungefär lika med deras längd,

förutan klorna, d. v. s. till framkanten af huden på undre

sidan af det mellersta fingrets klo. Deras undre (inre) kant

är mycket konvex, och understödjes af det sikelformade benet

i carpus. Fingrarne äro 5, samt föga fria. Det yttersta och

det innersta äro de kortaste. Klorna äro något plattade, och

trubbiga. Bakre fötterna äro mycket mindre, och af vanlig

form. Äfven de ha 5 tydliga, klobärande tår, som vid basen

äro förenade genom huden, och således ej äro fria. De äro

ofvan glest håriga, och undertill nakna, och plantigrada. A
inre sidan af basen ä innertån är en rörlig, inåt utsträckbar

knöl , som uppbäres af det dervarande supplementära hoptryckta

tarsalbenet. Klorna äro mycket smärre än å framfötterna, till-

spetsade samt något hoptryckta. Den ^^ttersta och innersta tån

äro de minsta. Svansen, som räcker något bakom de bakåt

utsträckta bakfötterna, är inknipen vid basen, och trubbig vid

spetsen, och tjockast något framom midten, samt bevuxen af

glesa, temligen långa och sträfva hår, som ej bilda någon pen-

sel. — Hårfällen är tät , kort , fin och silkeslik , och något glän-

sande, svartblåaktig eller svartgråaktig
,

något skiftande vid

olika belysning, och i bottnen askegrå, men utan egentlig bot-

tenfäll, och betäcker kroppen likformigt ofvan och under, med

undantag af de ofvan anförda nakna eller nästan nakna delarne.

Håren äro vid basen smala, blifva derefter något tjockare och

försedda med korta sidotaggar, och afsmalna och tilltjockna

derefter alternerande 2:ne gånger, och äro nära den skarpa

spetsen tjockast , och der utan sidotaggar. Hårkärnan är trans-

verselt strierad.

Honan har kroppen midt på något tjockare än hanen , men

har nosen och fötterna något mindre; och synes derföre ej vara

utrustad med fullt sä stark gräfningsförmåga, som han.
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Till färgen varierar den stundom, ehuru mycket sällan,

och är då hvitaktig ^) eller ock rostgulaktig.

Mullvaden förekommer nästan endast inom Götaland i Sve-

rige, samt är, enligt E. Collett, ej funnen i Norge Enligt

C. U. Ekström är den icke sällsynt på Mörkön i Södermanland^),

och enligt benägen uppgift af Studeranden Carl Schmidt har

han iakttagit den i samma provins. Denna är, såvidt vi hafva

oss bekant, dess mest nordliga förekomst i Sverige. Enligt

A. E. Holmgren (anf. st.) förekommer den sparsamt i vissa de-

lar af Östergötland, Westergötland och Södermanland, uti hvil-

ken sistnämnda provins den blifvit funnen af läraren vid Skogs-

institutet i Stockholm Th. Hahr. Enligt uppgift af Candidaten

K. Olsson förekommer den ofta på Kinnekulle i Westergötland.

Uti de sydligaste delarne af landet, t. ex. i Skåne är den på

passande localer mycket allmän. Han är der känd under namn
af MuTlsorlh eller Miillsyrh^ eller ock endast Syrh. Enligt

C. Lundahl *) förekommer den i Finland till och med Karelen.

Enligt Pallas ^) förekommer den i Eyssland och Sibirien ända

till floden Lena, och äfven i de nordligare delarne, och Blasius

1) Såsom fullständig albino har denna varietet röda ögon (Nilsson).

Exemplar deraf förvaras i Lunds Universitets zoologiska museum. Exem-

plar af den andra varieteten förvaras å Zoologiska Eiksmuseum i Stockholm.

Båda äro från Skåne.

2) Svenska Jägareförbundets Nj^a Tidskrift, 7:de årgången (1869) pag.

21. Prof. Chr. Boeck och L. Esmark hafva muntligen lemnat oss samma

uppgift,, med det tillägg, att de äldre uppgifterna om dess förekomst i Norge

bero på en förvexling med Arvicola amphihius, som i Norge stundom kallas

Muldvarp. Sannolikt ligger någon sådan förvexling äfven hos oss till grund

för den uppgiften i Skandinavisk Fauna, att den skulle förekomma i stör-

sta delen af Skandinavien, blott med undantag af dess nordligaste land-

skap. Uti ett otryckt manuscript af framl. Doct. Lindroth, med titel

"Faunula Söderforsiensis," hafva vi sett den uppgiften, att den skulle före-

komma i trakten af Söderfors i Upland; men då vi under många år ej

lyckats vinna någon säker erfarenhet om dess förekomst i Upland, förmoda

vi, att denna Doct. Lindroths uppgift beror på en dylik förvexling.

3) Beskrifning öfver Mörkö Socken, pag. 17.

4) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogie ; Finska Vetensk.

:Soc:s Handl. 1851, pag. 289.

5) i^oographia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 127.
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har i Ryssland funnit den ännu i trakten af den mellersta delen

af floden Dwina. För öfrigt förekommer den i hela Europa,

med undantag af dess sydligaste delar, och på Alperna stiger

den ända till en höjd af 6000 fot ötver hafvet.

Det hufvudsakliga rörande dess lefnadssätt hafva vi redan

anfört. Yi vilja här endast tillägga något om dess bo, sådant

detta af Blasius hlifvit beskrifvet. Beskrifningen är följande:

"Af alla inhemska underjordiska däggdjur är mullvaden den

som med största konst och möda tillreder sina boningar och

gångar. Han har, genom inrättandet af sina boningar och gån-

gar, icke endast att sörja för tillfredsställandet af sin starka

matlust, utan äfven för sin säkerhet emot faror utaf många

slag. Med största konst och omsorg är hans vanliga boning,

hans kula inrättad. Merendels är den belägen pä ett sådant

ställe, der den utifrån svårligen kan åtkommas: under trädröt-

ter, murar o. d., och för det mesta långt aflägsen från hans

dagliga jagtmark. Med denna, uti hvilken de dagligen i antal

tillväxande näringsgångarne på mångfaldigt sätt förgrena sig

och korsa hvarandra, är den sammanbunden genom en lång,

vanligen temligen rak löpgång. Förutom denna sednare blifva

under fortplantningstiden andra egna gångar anlagda. Den egent-

liga boningen förråder sig på jordytan merendels genom en

hvälfd jordhög af ovanlig storlek. I det inre består denna af

en rund, väl tre tum vid kammare, som tjenar till kula, samt

af tvenne kretsformiga gångar, af hvilka den större, som är i

jemnhöjd med kammaren, rundtom omgifver denna på ett af-

stånd af ungefär 6 till 10 tum , och den mindre , som är nå-

got ofvan kammaren, går temligen parallelt med den större.

Från kammaren gå vanligen 3:ne gångar snedt uppåt till den

öfre mindre kretsgången, och från denna utan undantag, afvex-

lande med de nämnda 3:ne förbindelsegångarne , 5 till 6 gån-

gar snedt nedåt till den större kretsgången. Från denna större

kretsgång sträcka sig strålformigt och nästan horisontelt utåt i

alla riktningar, och äfven afvexlande med de sistnämnda för-

bindelsegångarne, omkring 8 till 10 enkla eller greniga gångar,

som dock på något afstånd merendels bågformigt böja sig till

den gemensamma löpgången. Yäggarne uti kammaren och de

till boningen hörande gångarne äro ganska fasta, och hårdt

sammantrampade och tilltryckta. Sjelfva kammaren är bäddad
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med mjuka blad af gräs, merendels unga sädesplantor, löf och

mossa , hvilka alla blifvit hemtade frän jordytan. Om någon

fara uppifrån hotar mullvaden, så skjuter han denna bäddning

åt sidan och undflyr nedåt. Om han märker sig hotad underifrån

eller från sidan, så stå honom förbindelsegångarne med den lilla

kretsgången till dels öppna. Hans boning erbjuder honom för

sömn och hvila under alla omständigheter full säkerhet, och är

derföre hans vanliga tillhåll, då han icke är utgången för att söka

föda. Den ligger vanligen en till två fot under jordytan. Löp-

gången är vidare än kroppens tjocklek, så att djuret hastigt

och beqvämt kan komma fram uti densamma. Äfven uti denna

äro väggarne af en särdeles fasthet och täthet, tillfölje af sam-

manpressning och fasttryckning. Pä jordytan gifver sig denna

gång icke tillkänna genom några uppkastade jordhögar, såsom

de andra gångarne , emedan jorden vid dess förfärdigande blif-

vit pressad till sidorna. Den tjenar endast till en så mycket

som möjligt skyndsam och beqväm förbindelse med den dagliga

jagtmarken; och den blir ej sällan begagnad af andra underjor-

diska djur, såsom näbbmöss, möss och paddor, hvilka böra akta

sig för att möta mullvaden i densamma. Pä jordytan kan man
erfara platsen för den, derigenom att växterna ofvanpå den för-

krympas och förtorka, och marken öfver den är ofta något in-

sjunken. Sådana löpgångar äro icke sällan 100 till 150 fot

långa. Jagtmarken ligger merendels långt aflägsen från bo-

ningen, och den blifver hvarje dag både sommar och vinter

genomgräfd och genomströfvad i de mest olika riktningar.

Gångarne inom detta område gräfvas endast för det ögonblick-

liga behofvet: för uppsökandet af föda, och de blifva icke fast-

tryckta; och jorden från dem blir derföre med vissa mellanrum

uppkastad i högar på jordytan , och på detta sätt blir gångar-

nes riktning utvisad. Mullvadarne besöka vanligen denna jagt-

mark 3:ne gånger hvarje dag: tidigt på morgonen, middagen

och aftonen. De måste derföre i allmänhet dagligen från sin

boning sex gånger fram och tillbaka passera löpgången, och de

kunna vid dessa tillfällen, sedan denna gång blifvit funnen,

med säkerhet inom några få timmar blifva fångade." På något

afstånd från denna boning, vanligen der 3:ne eller flera gångar

korsa hvarandra, inrättar honan ett enkelt men stort näste för

jingarne. Det är bäddadt med fint sönderbitna växtdelar.
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Fam. SORICID^, J. Gray. 1825.

(Soricina, J. E. Gray; Ann. of Pliil. XXYI. 1825).

(Näbbmössdjur)

.

Små däggdjur^ med hroppsformen iindersätsig och muslih,

med långt utdragen och spetsig nos, utan egentligt tryne, men
mednaJcen, verticalt fårad spets ^ och låterala näsborrar. Ögo-

nen äro små men tydliga^ och utöronen äro fullständiga, ehuru

af hårfällen mer eller mindre dolda. Extremiteterna äro Jcorta^

i allmänhet till betydlig del indragna inom den allmänna hropps-

huden, och fötterna plantigrada, af vanlig bildning^ och inget

egentliga gräffÖtter^ med 5 fria, på tmdre sidan transverselt Jcnö-

liga tår, de främre såväl som de bakre försedda med hoptryck-

ta och spetsiga Idor. Svansen mer eller mindre lång och glest

hårig, samt fjällig. Hårfällen är fin, och på nosen äro i all-

mänhet tydliga och långa vibrisser (morrhår). Blindtarm sak-

nas. Os zygomaticum saknas. Få inre sidan af underkäkens

uppstigande gren är en djup grop. Manubrium sterni är utan

köl, men med främre ändan utbredd. Clavicula förefinnes och

är smal och lång, samt icke fästad vid os humeri, utan vid

acromion. Denne sednare är tvåkltifven. Carpus saknar si-

kelformigt supplementarben. Fibula är nedtill sammansmält

med tibia De mellersta framtänderna äro stora, men hörn-

tänderna äro små och icke genom sin form skiljaktiga från
de angränsande tänderna, och de äkta kindtänderna hafva

skarpa taggar, och likna i det närmaste dem af de insekt-

ätande flädermössen, och äro vid kronans bas något utbredda.

Framtändernas antal i öfverkäken är vexlande, 4, 6 eller 8,

men deras antal i underkäken är konstant 2. Hörntänder

finnas i båda käkarne. Af oäkta kindtänder förefinnas i öf-

verkäken vanligen 4 , men någon gång ej flera än 2 , och i

underkäken 2. De äkta kindtänderna äro 6 i både Öfre och

undre käken

1) I afseende på framtänderna och hörntänderna hafva vi följt Dr Ed,

Brandt (Untersuchungen iiber das Gebiss der Spitzmäuse ; Bulletin de la

Société Impér. des naturalistes de Moscou. Année 1868, Torne 41, pag.

76), som haft tillfälle att undersöka cranier af så unga individer af alla

subgenera af genus Sorex, att suturen mellan öfverkäks- och mellankäks-

benen ännu varit distinkt; och framtändernas antal följaktligen med full sä-
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De till denna familj hörande insektätarne äro i allmänhet

de minsta, och man träffar bland dem de minsta af alla dägg-

djur, t. ex. Crocidura etrysca, hvars kroppslängd ej är större

än IV4 tum. De äro m.indre starkt byggda, och med svagare

fötter än mullvadarne, samt icke så uteslutande bildade för

gräfning, som desse, men de förete dock en märkbar likhet

med dem genom sin långt utdragna och spetsiga nos, och sin

fina och täta hårfäll. Deras muslika kroppsform har förskaffat

dem benämningen af näbbmöss. Genom de 2me mellersta öfre

och de båda undre framtändernas betydligt öfvervägande storlek,

och till dels äfven genom de sednares fäste och antal visa de,

såsom redan blifvit yttradt, en märkbar tendens till gnagarne.

Den långa nosen är naken vid spetsen, och har en vertical fåra,

som fortsättes långs midten af nosens undre sida, och utvidgar

sig der bakåt närmare öfverläppen. Näsborrarne öppna sig på

sidorna af nosspetsen. Nosens sidor äro något uppsvällda och

försedda med långa vibrisser. Ögonen äro små, men större än

hos mullvadarne. Utöronen äro fullständtga, men för det mesta

dolda i fällen, korta, breda och tunna, nästan nakna, men med

långa hår i kanten, och med ett par breda, hårfransade flikar

ä inre sidan, den ena upptill, och den andra nedtill, den förra

motsvarande tragus^ och den sednare antitragtis ^ och denna

företrädesvis täckande öronöppningen. Framfötterna äro något

mindre än de kakre, och liksom dessa å undre sidan nakna och

knöliga, samt plantigrada. Tårna 5, helt och hållet fria, och

beväpnade med temligen små och hoptryckta klor. Svansen är i

allmänhet längre än hos mullvadarne (Talpa)^ glest hårig, och

mer eller mindre tydligen fjällig. Hårfällen är fin, liksom hos

Talpa, och saknar egentlig bottenfäll, men den är något yfvi-

gare. Sjelfva håren likna dem af detta slägte, men äro mera

kerhet kunnat bestämmas, äfvensom de på dem följande hörntänderna. I

afseende på de oäkta och äkta kindtänderna hafva vi följt G. MiVART (No-

tes on the osteology of the Insectivora, 1. c), som dock endast afviker

från Ed. Beandt i afseende på dessa tänder deruti, att han räknar å hvar-

dera sidan af öfverkäken en oäkta kindtand mera än den sednare, och följ-

aktligen anser den för en oäkta kindtand, som den sednare ansett såsom

den första äkta D:o. Derigenom vinnes det mera naturliga förhållandet,

att antalet af de äkta kindtänderna blir lika i båda käkarne, samt öfver-

ensstämmande med det hos slägtet Talpa. — Hos slägtet Blarina har, oss

veterligen, det verkliga förhållandet med tänderna ännu icke blifvit iakt-

taget.
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taggiga. Bäckenet är ännu mindre än hos Talpa^ och tillfölje

deraf äro liksom hos detta slägte, urogenitalorganerna och in-

testinum rectum belägna under detsamma; och det är undertill

öppet. Tungan är smal , med mycket fina och korta bakåt rik-

tade taggar eller tungpapiller. Magen är enkel och tarmen är

temligen kort (2—372 gånger längre än kroppen) och stor,

samt utan blindtarm. Lefvern har galiblåsa. Ftmds och vagina

äro, isynnerhet under fortplantningstiden, mycket långa och

böjda, och den förre är utan ben. Hanen har särdeles kom-

plicerade vesiculce seminales, och honan har 3— 5 par spenar

på bröstet och buken, enligt uppgift af olika författare. Hos

Sorex vulgaris hafva vi dock endast funnit 2:ne par spenar,

belägna på buken. TJterits är hicornis. På hvardera kropps-

sidan, vanligen närmare främre extremiteterna , förefinnes en

körtel, som isynnerhet under fortplantningstiden afsöndrar ett

mysk-luktande ämne , hvilket gör, att de rofdjur, som döda dem

,

i allmänhet ej äta upp dem. Foglarne äro i detta afseende ej

så nogräknade.

De lefva uteslutande af animaliska födoämnen, smärre mark-

möss, grodor, fiskar, insekter, maskar m. m., och äro ännu mera

rofgiriga än mullvadarne, så att de på ett dygn äta till vigten

vida mera kött än deras egen kroppsvigt, och de dö, om de

endast i några timmar sakna föda Det inträftar derföre ofta

äfven inom denna familj, att den ene äter upp den andre, ja

t. 0. m. att hanen strax efter parningen äter upp honan 2). I

ötverensstämmelse med denna deras rofgirighet äro de krigiskt

sinnade emot hvarandra, samt osällskapliga. Deras lukt är fin,

men deras syn och hörsel, isynnerhet den förra, äro slöa. De äro

lifliga och snabba, men dölja sig under dagarne i sina gömslen.

"Deras rörelser äro i hög grad besynnerliga: utmärkt hastiga

och obestämda; de tyckas ömsom ledas af den glupskaste snål-

het och hastigt påkommande nycker, dels af en fruktan hvartill

man ej inser någon orsak, så att man får se dem hastigt an-

falla sitt rof, äta något litet och lika hastigt lemna detsamma,

löpa omkring åt flera håll, samt efter en stund på samma sätt

1) Skand. fauna, däggdj. 2 uppl. pag. 80. Vi hafva äfven sjelfva haft

tillfälle att erfara detta.

2) C. J. SUNDEWALL: Koiigl. Veteiisli. Akadrs i Stockh. Handl. för år

1842, pag. 168.
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återkomma" Under vintren får man ej sällan se deras ytterst

små spår, och utom genom sin litenhet , kännas dessa derigenom

att de merendels gå något i sicksack. De hålla sig såväl på

torr som fuktig mark, och somliga vistas mycket i vatten, och

söka sin föda derstädes. Ehuru dessa äga en hög grad af sim-

förmåga får man dock ofta se dem springa på bottnen under

vattnet. Uti lös jord gräfva de sig gångar, men de söka sin

föda i allmänhet ofvan på jorden. Beträffande deras förmåga i

detta afseende vilja vi anföra hvad Prof. Nilsson iakttagit om

allmänna näbbmusen ^): "Oaktadt fötterna äro spensliga, gräfver

han med skicklighet gängar i jorden, hvarom man lätt kan

öfvertyga sig, om man tager en lefvande näbbmus och släpper

den i ett kärl, hvari man lagt någon jord. Inom få minuter

gräfver han sig in , hvarvid han borrar med den spetsiga nosen,

och benen äro i en nästan vibrerande rörelse, så att mullen

yrer kring honom. Snart försvinner han , men visar sig vid en

annan sida af kärlet, och vänder der om då han märker dags-

ljuset, hvarunder han alltjemt verkställer samma vibrerande

rörelser." Deras läte är mycket likt flädermössens: ett ytterst

fint pipande eller "skirrande;" och man får isynnerhet höra det

under aftnarne på de ställen der de äro talrika. Liksom mull-

vadarne lära de lefva i monogami, emedan man under fort-

plantningstiden träffar dem parvis. De inrätta sina bon eller

tillhåll under trädrötter, gärdesgårdar, murar, tufvor m. m., och

bädda dem med mossa, gräs och löf. Honan framföder 5—10
ungar, som äro nakna och med tillslutna ögon och öron.

Fossila former af denna familj uppträda redan i den mio-

cena tertiärperioden.

Af de ofvan uppgifna, till denna familj hörande åtta släg-

tena, tillhöra fyra Europas, och blott tvenne vår fauna. De

fyra europeiska slägtena kunna i korthet karakteriseras sålunda:

Slägten:

brunaktiga. Sidorna afjicke cilierade . 1. Sorex , LiNNÉ.

fötterna \cilierade .... 2. Crossopus, Wagler.

ofärgade. Bakom de ( 2 :ne småtänder 3. JPac%^^ra, Selys-Long-

3:ne framtänderna ål CHAMPS.

hvardera sidan af öf-

j

verkäken |1 liten tand . . 4. Crocidura, Waglee.

1) C. J. SUNDEWALL: 1. C.

2) Skand, Fauna, däggdj. 2 uppl. pag. 79.

Tandspet-

sarne . . .
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För det l:sta af dessa slägten är Sorex vulyaris Linné

typ, för det andra Crossopus fodkns (Pallas), för det 3:dje

JPachyura etrusca (Savi), och för det 4: de Crocidiira araneus

(Scheebee). Vi hafva här endast att sysselsätta oss med de

tvenne förstnämnda slägtena.

1. Slägtet Sorex, Linné. 1758.

Nose7i StarJet tillspetsad, iclce plattad, och på sidorna föga

uppsvälld. Öronen dolda i fälten, eller föga framstående.

Fötterna utan cilier eller hårfransar vid sidorna af fotsidorna

och tårna. Svansen lång eller medelmåttig, vid låsen mer

eller mindre inhnipen, och å undre sidan utan långsgående

fåra och hårhöl, Uliformigt och glest bevuxen af åtliggande

eller något utstående hår. Tandspetsarne färgade, hrunaMiga

eller rödbrunaJdiga. De öfre 2:ne mellersta framtanderna

med en tagg bahtill, som är ungefär liJca hög, som de när-

maste framtänderna. De undre framtänderna med flera eller

färre taggar eller hnölar i öfre kanten. Tändernas antal:

Framtänd.r—t; hörnt.\—\', prcemol.'^—^;moL^—1^ = 32
1— 1 i— 1 1— 1 6— r>

De till detta slägte hörande näbbmössen kännas genom den

starkt tillspetsade
,

ej plattade nosen , i förening med de färgade

tandspetsarne, och de hårfransar saknande, temligen spensliga

fötterna.

Skelettet. Craniet: Det är af en långsträckt, och fram-

till starkt tillspetsad form , med den största bredden öfver tin-

ningbenen, och med en betydlig inknipning vid den främre

gränsen för hjernskålen. Denna är något bredare än hög. Stmi-

dom förefinnes en ganska tydlig crista sagittalis , äfvensom crista

lambdoidea; och vid gränserna mellan benen uti tinningbens-

apparaten äro mer eller mindre tydliga ryggar. Suturerna mel-

1) Den bakre oäkta kindtanden i öfverkäken är mycket större än de

andra af samma slag, samt liknar mycket de äkta kindtänderna, och har

derföre vanligen varit antagen såsom en äkta kindtand. Den är emellertid

ej såsom de följande närmaste af dessa vid den yttre delen bildad af 2:ne

prismor. I öfverensstämmelse med MiYAET antaga vi den för en oäkta

kindtand. Den företer i sin form mycken likhet med öfre roftanden hos

Fcerce, hvilken äfvenledes är en oäkta kindtand, eller dens prcemolaris;

och den liknar äfven något den baker?ta öfre oäkta kindtanden hos Talp)a,

ehuru den är större.
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lan nackbenet och tinningbenen, och nackbenet och hjessbenen,

och mellan dessa sistnämnda, samt mellan tinningbenen och hjess-

benen bibehålla sig ; men de andra försvinna i allmänhet mycket

tidigt. För öfrigt kännes craniet lätt från alla våra andra dägg-

djurs cranier genom saknaden af kindbågar. Nackbenet har

sin pars occipitalis stor och med dess öfre del något uppsti-

gande på craniets öfre sida, och sutura lambdoidea är i midten

starkt framåt böjd. Foramen magnum sträcker sig ned på

craniets undre sida. A hvardera sidan af nackbenet är en liten,

men dock tydlig processus paramastoideus ^). Fars hasilaris

är temligen lång, och framåt afsmalnande. Tinningbenen ut-

märka sig derigenom, att os tympanicum är föga utbildadt,

med form af en smal, utåt icke fullständigt sluten ring-), och

ofvan denne är en mycket stor, af eii hinna täckt öppning.

Denna öppning fortsättes bakåt, ehuru der smal, mellan tin-

ningbenen och nackbenet. Fars mastoidea är distinkt, och i

den synas de stora halfcirkelformiga kanalerna. Fars squamosa

är genom suturer skild från partes mastoidea & petrosa samt

hjessbenet, men ej från kilbenet, och den begränsar utåt den

stora öppningen uti tinningbenet. Yid den öfre gränsen för

pars squamosa är en skarp rygg, som sammanlöper med den

öfre och yttre kanten af fossa articularis. Denna sednare är

högt belägen och något sned, och begränsas vid sin inre del bakåt

af en stor processus postglenoideus , vid hvilken är ett foramen

glenoideum. Fars petrosa är endast sammanvuxen med pars

tnctstoidea. Yid dess inre, något tillspetsade och tunna del

synes ofvan os tympanicum en öppning för tuha eustachii. —
Hjessbenen sammanväxa tidigt med pannbenen, ehuru sutura

sagittalis framtill fortsättes af en permanent sutura frontalis.

Gränsen mellan dem och pannbenen är emellertid hos äldre in-

divider antydd af en på sidorna af hjernskålen här märkbar

vertical linia, uppkommen derigenom, att inuti hjernkapseln

från hvardera sidan af kilbenet utgår ett utskott, som synes

motsvara processus clinoideus posterior hos menniskan, och

som utåt sammanväxer med hjernskålen, och på detta ställe

utsänder en verticalt uppstigande list vid gränsen mellan pann-

1) MiVART förnekar närvaron af ett sådant utskott.

2) Os tympanicum företer en stor Hkhet med samma ben af Ecliidna

hystrix.
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benen och hjessbeneu, sådan denna gräns har blifvit iakttagen

af Petees hos Crocidura sacralis och denna list synes ut-

ifrån genom hjernskålens vägg, och bildar således den nämnda
verticala linian. Hjessbenen sträcka sig sålunda icke fram till

craniets midt, men de äro stora och breda. — Kilbenet har

inga tydliga suturer hvarken mellan dess särskilda afdelningar

eller mellan det och de angränsande benen. Processus ptery-

goidei äro tjocka, och mellan dess båda lameller finnes ej nå-

gon grop , ehuru der baktill är en svag antydning dcrtill. Från

den inre lamellen utgår en tydlig liamidus pterygoideiis. Me-
sopterygoid-gropen är smal och jemnbred. Bakom densamma
har basisphenoidbenet å hvardera sidan ett litet foramen. Fis-

sura sphenoidalis , mellan båda vingarne, är stor, och inom
den är å inre sidan ett helt litet foramen opticum. Ofvan ^5-
sura sphenoidalis , vid gränsen mellan hjessbenet och kilbenets

stora vinge är ett foramen. — Pannbenen äro, liksom hos flä-

dermössen och mullvaden, små och korta, samt på sidorna af-

rundade och alldeles utan processus postorbitales , och ögon-

hålorna och tinninggroparne äro derföre icke distinkta. Uti

deras främre del , äro ett par till sitt läge för näbbmössen egen-

domliga foramina, som dock torde motsvara pannbenens orbi-

talforamina hos Talpa. Suturen mellan dem och näsbenen är

hos yngre men fullvuxna exemplar i allmänhet tydlig. — Silbenet

är stort och långt, med en mycket stor lamina crihrosa, utan

tydlig crista galli. — Från hvartdera öfverkäksbenet utgår baktill

,

utanför den bakersta kindtanden ett spetsigt utskott, hvilket

saknas hos slägt. Crocidura och Fachyura. Foramina infra-

orhitalia äro mycket stora, och strax bakom dem äro de små
foramina lacrymalia. Canalis infraorhitalis är vid, och be-

gränsas utåt af en temligen bred benbrygga. Innanför dess

bakre del är foramen spheno-palatinum. — De spår till sutu-

rer, som förefinnas, utvisa, att näsbenen äro långa och smala;

men de bilda baktill icke någon mellan pannbenen inskjutande

spetsig vinkel. — Gombenens bakre kant är något uppstående,

men enkel , och der märkas inga foramina palatina posteriora,

men de hafva längre fram, ungefär midt för l:sta paret äkta

kindtänder, ett par andra foramina palatina^ som synas mot-
svara de större öppningar, som här finnas hos Talpa. Längst

1) Reise nach Mossambique, Säugethiere
,
pag. 82, tab. XXII, fig. 24.

15
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fram på gommen äro 2:iie foramina incisiva, och bakom eller

mellan dem en annan öppning. Underkäken är karakteristisk

derigenom att den höga processus coronoideiis på inre sidan

har en djup grop , att ledknappen , som nedtill är transversell

,

är ungefär lika hög , som bred , och derigenom att processus

angularis är mycket lång och smal.

Bålen. Af halskotorna är atlas den största, ehuru den är

tunn. Dess öfre båge och dess vingformiga sidoutskott äro breda

,

men dessa sednare äro korta, och vid basen genomborrade af

ett stort foramen vertehrale. Bakom detta går vertebral-arte-

rian under en mycket smal benbrygga. Den undre bågen är

smal, och har en tydlig hypapophys. Hvarken denna eller de

följande halskotorna, med undantag af tpistropheus , hafva spår

till neuraltagg. Epistropheus och de följande halskotorna äro

små. Den förre har ett långt tandutskott, och å hvardera si-

dan vid bakre kanten af ledytan för articulationen med atlas

ett litet bakåt riktadt sidoutskott. Dess kropp har å undre

sidan en stor i spetsen urnupen hypapophys. En sådan före-

finnes äfven på de 2:ne följande, d. v. s. 3:dje och 4:de, hals-

kotorna. 3:dje—7:de halskotorna hafva temligen långa, nästan

trinda, och isynnerhet på 3:dje och 4:de starkt bakåt riktade

diapophyser. 4.:de, 5:te och 6:te halskotorna hafva äfven para-

pophyser, som på 6:te äro mycket stora, och hafva en kortare

främre och en längre bakre spets , hvilken sednare räcker bakom

lista bröstkotan Deras neuralbågar äro spensliga. Bröst-

kotorna äro 14. De äro af en egen nedtryckt form, derigenom

att neuralbågen är särdeles låg, med ingen eller liten nedlig-

gande neuraltagg, och med temligen stora, för det mesta vid

spetsen bredare och åt sidorna utstående diapophyser eller si-

doutskott. l;sta bröstkotan saknar helt och hållet neuraltagg,

2:dra— 5:te hafva blott en svag antydning dertill, 6:te—9:de

hafva en liten men tydlig sådan bakåt riktad, 10:de och ll:te

hafva ett föga märkbart spår dertill, och 12:te—14:de hafva

en kort och bred sådan, som är riktad framåt. 3:dje—5:te

hafva vid spetsarne af sidoutskotten obetydliga spår af meta-

pophyser. Ländkotorna äro 6, af hvilka den lista har neural-

1) Denna parapopiiys kallas i Skandinavisk Fauna processus transver-

sus, och de verkliga proc. transversi eller sidoutskotten kallas proc. ohli-

qui anteriores (pag. 77 & 78).
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taggen otydlig, men de följande hafva den tydlig,- och riktad

framåt. Diapophyserna äro å den l:sta mycket små, men ä

de följande tydliga ocli riktade nedåt och framåt. l:sta—éide

hafva tydliga anapophysar. Alla sakna hypapophyser. Kors-

benskotorna äro 4, af hvilka l:sta och 2:dra äro sammansmälta,

och gränsen dem emellan nndertill är endast antydd genom en

knöl. De hafva dock hvardera sin neuraltagg, men de tre

främre korsbenskotornas neuraltaggar äro sammanvuxna. Endast

l:sta korsbenskotan är fästad vid höftbenen. Samma kota har

å undre sidan framtill en hypapophys. Svanskotornas antal är

vexlande. Hos Sorex vidgaris hafva vi funnit 15. Med undan-

tag af de 2—3 sista , hafva alla å undre sidan vid ledgångarna

dem emellan rörliga hsemapophysialben. Eefbenen eller pleura-

pophyserna äro 14 par, af hvilka 7 par äro genom hsemapophy-

serna eller refbensbrosken förenade med bröstbenet. Detta be-

står af 6 leder, med inberäkning af den till större delen för-

benade processus ensiformis. Manubrimn sterni ar Daktill

smalt, och framtill utbredt, men utan köP). Vid dess ut-

bredda del äro l:sta paret refbensbrosk fastade.

Extremiteterna. Skulderbladet har en för familjen sär-

deles utmärkande och egendomlig form. Det är mycket smalt,

men jemförelsevis ej så långt, som hos Talpa, och en stor del

af detsamma utgöres af kammen (spma). Dess öfre ända är

något bredare, med den främre kanten konvex, och den bakre

rät, eller något litet konkav. Vid condylus är en tydlig pro-

cessus coracoideus ^ som bidrager till att bilda den aflånga och

böjda, baktill något bredare cavitas glenoidalis. Spina sca-

pulce är mycket hög, med största höjden vid den öfre tredje-

delen, och vid collum scapulm gående ut till främre kanten af

skulderbladet, så att fossa supra- eller prce-spinata här är

försvunnen. Äcromion är mycket lång, och vid spetsen två-

klufven, med form af en klyka, och med båda grenarne vid

spetsen utbredda, samt ungefär lika långa. Vid ändan af den

främre af dessa grenar fäster sig den långa och smala , dels båg-

formigt, och dels något litet <^formigt böjda clavicuJa. Nyc-

kelbenen äro medelst tydliga broskartade episternaldelar (Ge-

genbåur) fästade vid manubrimn sterni. Öfverarmbenet är af

1) Hos Crossopus har det en tydlig köl.

15*
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vanlig storlek, och är icke utmärkt genom någon större bredd,

säsom hos Talpa. Det enda, som för det är utmärkande, är,

att det vid öfre ändan, utom tubercula majus S minus ^ har

3:ne utskott, af hvilka det ena bildar en nedskjutande spets

under tuhercuhmi majus å yttre sidan, och synes motsvara

crista deltoidea; det andra, som är större och något utåt böjdt,

har sitt läge framom och under det förra, och tyckes vara ho-

mologt med s^nna tuhermli majoris ^ såsom med sin öfre kant

sammanhängande med tuberculum majus; och det tredje utskot-

tet , som är något mindre , har sitt läge å inre kanten , innanför

det andra, och under tuhercuhmi minus ^ och synes derföre vara

homologt med spina tubercuU minoris. Tubercula majus <&

minus äro små, ungefär likstora, och icke uppstående öfver

caput. Detta är ej rundt, utan aflångt ovalt. Nedre ändan af

detta ben är temligen bred, och ofvan condylus internus är

ett foramen. Underarmens båda ben (radius och ulna) äro

distinkta, men nedtill mer eller mindre starkt förenade. Ca-

pituhim radii är nästan rundt, och detta antyder en roterande

articulation med öfverarmen. JJlna, som är störst, har en stor

olecranon, som är trekantig, med en utstående spets å hvarje

kant. Carpus består, liksom i allmänhet hos rofdjuren, af 7

ben, derigenom att ossa naviculare S lunatum äro samman-

vuxna till ett ben ("scapho-lunarben"). Mellanhands- och fin-

ger-benen äro af vanlig beskaffenhet. — Bäckenet är, såsom'

redan ofvan blifvit nämndt, mycket litet, mindre än hos Talpa

^

och ännu mera öppet undertill, mellan ossa pubis^ än hos detta

slägte. Det är i det närmaste parallelt med ryggraden. Höft-

benen äro ungefär af samma längd, som den öfriga delen af

bäckenet, smala, nästan jemnbreda, och vid den främre ändan

något utåt böjda. Blygdbenen äro längre än sittbenen, något

böjda och bakåt divergerande. Sittbenen bilda en nästan jemn

båge, med en låg spetsig knöl, såsom antydning till sittknölen.

Vid föreningen mellan höftbenen och blygdbenen är ett tydligt

tuberculum ileopectinceum. Lårbenet är mycket kortare än un-

derbenet, föga mera än hälften så långt som detta. Det har

en tydlig trochanter tertius^ och trochanter minor är ungefär

lika stor som tr. major, hvilken sednare ej är högre än caput.

A bakre sidan ofvan dess condyli äro sesamoidben. Blott un-

gefär den öfre tredjedelen af vadbenet är fri; den öfriga delen
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är sammaiiömält med skenbenet. Antalet af tarsalbenen är det

vanliga, 7, och mellanfots- och tåbenen äro af vanlig beskaf-

fenhet.

Tänderna. Öfverkäken: Såsom redan är anfördt, äro

framtänderna
,

enligt Dr Ed. Brandt, 8. Af dessa äro de 2:ne

mellersta vida större än de andra, samt hafva baktill vid ba-

sen en tagg, som är ungefär lika hög, som den närmaste fram-

tanden. De hafva en sluten rot, som är föga kortare än den

öfriga delen. De såväl som alla do andra tänderna hafva brun-

aktiga eller rödbrunaktiga spetsar. Hos gamla individer med
mycket slitna tänder är den brunaktiga färgen å spetsarne föga

märkbar. Af de följande 3:ne paren framtänder äro de af ba-

kersta paret de minsta. Alla hafva tandkronan vid basen något

utbredd. Detta för näbbmössen egna förhållande är dock mera

framstående hos de större kindtänderna. Hörntänderna äro nå-

got mindre än de närmast framom dem varande framtänderna,

'men deremot större än de närmast bakom dem varande l:sta

paret oäkta kindtänder, hvilka äro de minsta af alla. Både

dessa och alla de föregående tänderna hafva enkel rot. De

oäkta kindtänderna af 2:dra paret äro deremot nästan lika stora,

som de följande äkta kindtänderna af l:sta paret, och de räk-

nas derföre vanligen såsom äkta kindtänder, då deremot alla

de mellan dem och de mellersta stora framtänderna varande

små tänderna blifvit kallade mellantänder. Dessa oäkta kind-

tänder hafva kronan bildad af 3me taggar, af hvilka den mel-

lersta är särdeles stor, och högre än någon tagg på de följande

äkta kindtänderna. A inre sidan nära basen är en mindre tagg.

De äkta kindtänderna äro 3me par. De af lista paret äro de

största. Deras krona är bildad af 2:ne trekantiga prismor samt

en stor spetsig häl innanför dem. De 2:ne prismorna hafva 5

taggar, af hvilka de 3:ne äro yttre , och de 2:ne, som äro inre, äro de

största. De af 2:dra paret äro bildade på samma sätt. De af

3:dje paret äro deremot mycket mindre
,
knappt mer än hälften så

stora som de föregående , och af en transverselt trekantig form

,

med blott 4 taggar. — Underkäken: De båda framtänderna

äro stora och långa, samt framåt sträckta, med öfre kanten

knölig, ehuru knölarne vexla både i anseende till antalet och

höjden. De derefter följande hörntänderna äro de minsta af

alla, hos våra med enspetsad krona, samt, liksom framtänderna.
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försedda med enkel rot. Det enda paret oäkta kindtänder, som

äro mindre än de följande äkta kindtänderna, hafva tvåspetsad

krona med den främre spetsen större, och dubbla rötter. Af

de 3:ne paren äkta kindtänder äro de af l:sta paret de största.

De äro, liksom de i öfverkäken, sammansatte af 2me prismor,

men utan häl innantill; och kronan har 5 taggar, af hvilka den

ene är högre än de andre, och högre än någon tagg på de

följande kindtänderna. De följande båda paren äro bildade un-

gefär på samma sätt, och de af det bakersta af dem äro de

minsta*). — Enligt E. Owen -) är tandömsningen foetal, och

mjölktänderna ytterst små och microscopiska , samt alla af

samma enkla form.

Med afseende på deras inre byggnad för öfrigt, hänvisa

vi till hvad som derom redan under karaktererna för familjen

blifvit anfördt.

De hithörande arterna begifva sig ej utan nödtvång i vatt-

net, och hålla sig i allmänhet på torrlandet, om de än icke

sällan träffas på fuktiga ställen. För öfrigt träffas de såväl på

slättlandet som i skogsmarkerna. Under vintern får man ofta

se deras spår på snön under den strängaste köld, hvilket be-

visar, att de icke äro underkastade någon hibernation. Att de

äfven under vintern äro i rörelse under aftnarne och nätterna

för att söka sin föda, hafva vi erfarit derigenom, att vi uti

med kött betade fällor, som vi under denna årstid för dessa

djur utsatt, lyckats fånga individer af båda de till vår fauna

hörande arterna

1) Tänderna och skelettet äro här beskrifna sådana de äro hos Sorex

vulgaris.

2) Odontography, pag. 423.

3) Härför hafva vi funnit sådana fällor ändamålsenligast , som utgöras

af en trädkloss, af rektangulär form, längre än bred, och bredare än hög,

uti hvars ena sidokant blifvit borrade 4—5 hål, så stora att en näbbmus

väl kan krypa in. Ofvan hvartdera af dessa hål sättes en ståltrådsbåge , vid

hvars fria ända fästes en finare ståltrådsögla. Bakom hålets framkant göres

ofvantill en smal öppning tvärs öfver hålet, genom hvilken öppning öglan

kan skjutas ned i hålet. Strax bakom den smala öppningen borras 2:ne fina

hål tvärs igenom klossen; och på undre sidan af den trädskifva, som utåt

begränsar den smala öppningen tvärs öfver hålet, fästas ett par spetsiga

ståltrådstaggar. Uti bottnen af det stora hålet lägges betet, och genom

de 2:ne finare borrhålen dragés en tråd, med hvilken bågen tillbindes så,

att öglan är nedskjuten uti det stora hålet, och omgifver detta jemnt ef-
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Vi hafva af detta slägte, enligt Fitzinger^) 16 arter, af

hvilka dock en art bör indragas; således 15 kända arter. Af

dessa tillhöra 6 Europas, och de andra Asiens och Nord-Ame-
rikas faunor. Blott 2:ne tillhöra vår fauna, och dessa äro:

Arter

:

på sin höjd två tredjedelar, men van-

ligen mindre , af längden från nacken

till svansroten 1. vulgaris, Linné.

omkring tre fjerdedelar af längden från

nacken till svansroten 2. pygmccus,VkhhAS>.

1. Sorex vulgaris, Linné.

Allmänna Nähhmusen.

Htifvudets längd utgör pä sin höjd (hos yngre individer)

två tredjedelar af den öfriga hroppens längd till svansroten
^

men är vanligen mindre än 5'å, doclv längre än hälften af

denna sednare längd. Hiifvudets hredd öfver öronen innehålles

ej mera än 2^1.^ gånger i dess längd. Svansen med tilltrycMa

hår^ och^ då hårpenseln vid spetsen jrånrähnas^ ej rächande

till öronen., hos äldre vanligen icJce till nacJcen. Craniets stör-

sta hredd innehålles ungefär 2:ne gånger i dess längd., då

framtänderna ej tagas med i rähiingen. Den l:sta oähta

hindtanden i Öfverhähen är ej mera än hälften så stor som

den föregående hörntanden , och har ofärgad spets. Mellan

ryggens mörJcare och hroppssidornas ljusare färg är en tydlig

gräns ^).

ter kanterna. Då näbbmusen vill komma åt betet, biter den sönder trå-

darna, ock blir med detsamma upphängd och qväfd af öglan, hvarvid stål-

trådstaggarne inskjuta i nacken. Denna fälla är af samma slag, som en

sådan, hvilken med fördel begagnas för att fånga vanliga möss.

1) Kritische Untersuchungen iiber die der natiirlichen Familie der

Spitzmäuse (Sorices) angehörigen Arten. II Abtheil. Sitzungsber. d. ma-

them, naturwiss. Classe. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 57 Bd.

Heft. I—V, pag. 477. — 1868.

2) Uti Schweiz förekommer en större art, Sor. alpimis, hvilken lätt

kännes från S. vulgaris derigenom att hörntanden i underkäken hos den

har 2:ne spetsar.

«OREX.

Hufvudets

längd utgör
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Sorex vulgaris, LlNNÉ: Museum Adolphi Friderici, pag. 10. — 1754.

araneus, Idem: Systema Naturse, ed. X:ma, pag. 53. — 1758.

,, Idem: Fauna Svecica, ed. ILda, pag. 9. — 1761.

,, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 143. — 1820.

,, vulgaris, H. Nathusius: Archiv fiir Naturgeschichte, von Wiegmann,
Jahrg. IV, l:er Bd. pag. 45. - 1838.

„ „ J. A. Wagner: Die Säugthiere, von Schreber, Supple-

mentband, 2:te Abtheil. pag. 56. ~ 1841.

„ „ C. J. Sundewall: Om slägtet Sorex, med några nya ar-

ters beskrifning; Kongl. Vetenskaps Akademiens i Stock-

holm Handl. för 1842, pag. 183. — 1843.

„ „ S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 75. — 1847.

„ „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 129. — 1857.

„ ,, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 102. — 1865.

,, ,, L. J. FiTZiNGER: Kritische Untersuchungen iiber die der

natiirlichen Familie der Spitzmäuse (Sorices) angehörigen

Arten; Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften , mathem. naturwiss. Classe, Bd. 57, l:ste

Abtheil. pag. 481. — 1868.

,, ,, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. 1, pag.

125, pl. IV. — 1869.

A7im. Af de ofvan anförda synonymiska citaterna synes det, att

Linné först gifvit denna arten nanmet Sorex vulgaris, men att han se-

dermera i 10:de upplagan af Systema Naturse, sedan han erfarit, att den

hos äldre författare varit anförd under namn af Mus araneus, förändrat

detta namn till Sorex araneus. Han har i sina sednare arbeten alltid bi-

behållit sistnämnda namn, utan att ens citera det af honom i Museum
Adolphi Friderici först gifna namnet, hvilket han naturligtvis ansett för

obehörigt , och som dessutom icke var beledsagadt af någon beskrifning , utan

endast af en hänvisning till beskrifningen i l:sta upplagan af Fauna Sve-

cica. Under sådana förhållanden synes det vara rättast att för denna art

behålla namnet Sorex araneus, som Linné sjelf ansett för det enda rik-

tiga , om än Schreber sedermera ^) under detta namn beskrifvit en annan

art, Crocidura araneus. Då man emellertid på sednare tiden, efter Na-

THUSii föredöme, allmänt antagit namnet Sorex vulgaris, och vi dessutom

icke lägga så synnerligen stor vigt på det eller det namnet, vilja vi icke

afvika från det allmänna bruket, ehuru vi icke kunna underlåta att deremot

inlägga en reservation.

BesJcr. 9 ^
gammal. Kroppens längd från nosspetsen till

svansroten 27.,^ tum, eller 64. millim. Hufvudets D:o 7io

1) Die Säugthiere, 3:er Theil, pag. 573. — 1778,
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eller 24 mill. Bredden af örat 6 mill. Längd af bakfoten från

mellersta klospetsarne till hälen 13 mill. L. af svansen l-'/.,^

t/eller 37 mill., utan hårpenseln.

Ehuru den har en långt utdragen och spetsig nos, är dock

hufvudet ej så smalt , som hos följande art , och dess bredd

öfver öronen innehålles ej mera än 2 till 27._, gånger i dess

längd. Nosen är på sidorna något uppsvälld, och derifrån mot
spetsen starkt afsmalnande , så att den ej kan sägas vara plattad.

Sjelfva nosspetsen är bar, och med en vertical fåra på midten

,

hvilken fortsattes på undre sidan af nosen, och med näsborrarne

vid nosspetsens sidor. Yibrisserna eller morrhåren äro långa

och talrika. Ögonen äro mycket små, men tydliga, och äro

belägna ungefär midt emellan nosspetsen och öronöppningarne.

Öronen äro nästan dolda i fällen, dock så, att de väl kunna

skönjas. De äro nästan halfcirkelformiga och nakna, med un-

dantag af längre hår vid kanten, och på kanterna af de båda

å deras insida fastade breda flikarne. Af dessa är den undre

(antitragiis) större än den öfre (tragus)^ och den förre bildar

det lock, som' hufvudsakligen täcker öronöppningen. Framföt-

terna äro mindre än de bakre, och ofvan, liksom de, med glesa

och korta borstlika hår samt hudfjäll, och under nakna, och

der med 6 trampknölar på flathanden (palma), och med trans-

versella pariga knölar på undre sidan af tårna. Såväl fram-

som bakfötterna hafva 5 fria tår, alla beväpnade med små hop-

tryckta klor. På hvardera sidan af kroppen, temligen nära

bakom bogarne , är en öppning för en körtel , som afsöndrar ett

mysk-luktande ämne. De bakre fötterna äro längre och större

än de främre, hvaraf följer, att dessa djur äro mera bildade

för lopp än för gräfning. Dessa fötter hafva äfvenledes 6 tramp-

knölar, samt likadana pariga knölar under tårna, som de å

framfötterna. Svansen, som hos den gamla honan ej räcker

till nacken, är nästan jemntjock, dock något smalare vid basen

och mot spetsen. Stundom är den trind, och stundom är den

temligen tydligt fyrkantigt), isynnerhet då den blifvit något

torkad. Dess hårbetäckning är stj^f, åtliggande och gles, så

att svansens fjällringar synas, och på öfre sidan af svansen

1) Häraf har Hermann hemtat anledning till namnet Sorex tetragor-

nurus.
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mörkare än på den undre. Den bildar en liten pensel vid svans-

spetsen. — Färgen är betj^dligt vexlande, stundom ljusare och

stundom mörkare, men i allmänhet är den mörkare på ryggen

än på kroppssidorna och under, och mellan ryggens och kropps-

sidornas färg är en tydlig färggräns. Den normala färgen hos

äldre är på ryggen svartbrunaktig
, på hufvudet något ljusare,

brunaktig, på sidorna gråbrunaktig , med mera brunt upptill

vid färggränsen, och under ljusgrå. Stundom är färgen på

ryggen ljusare, rostbrunaktig.

Ett jngve exemplar, 9 i
förmodligen från föregående året

,

taget den 19:de Juni, hade följande dimensioner. Längd från

nosspetsen till svansroten 61 millim. L. af hufvudet 25 mill.

L. af svansen utan hårpenseln 40 mill. Genom längden af

hufvudet och svansen afviker detta exemplar märkbart från

det äldre , och närmar sig till Sorex pygmceus. Det närmar

sig något till denne sednare äfven uti färgteckningen, som of-

van är gråbrun, och med mindre tydlig, ehuru märkbar färg-

gräns på kroppssidorna. Genom sina större dimensioner, tjoc-

kare hufvud, och annorlunda beskaffad svans skiljes emellertid

ett sådant ungt individ lätt från Sor. pygmceus.

Craniet och tänderna hafva redan ofvan blifvit beskrifna.

Vi få endast här tillägga : Längd af craniet , utan framtänderna

,

19 millim. Bredd af D:o öfver tinningarne 9 7^ ^ill- Stam-

dom företer den öfre prohlkonturen en tydlig sänkning öfver de

vid främre delen af pannbenen varande 2:ne foramina, och

stimdom är denna sänkning nästan ingen. Pars ocdpitalis af

nackbenet har sin öfre del framtill tvär. Näsbenen bilda vid

bakre kanten af näsöppningen en liten utskjutande spets. Den

lista oäkta kindtanden i öfverkäken, eller den 5:te af de små

tänderna bakom den främsta stora framtanden, är så liten, att

den knappt är hälften så stor, som den föregående hörntanden,

och att den knappt räcker till spetsen af den afsats, som före-

finnes å inre sidan af basen af den följande 2:dra oäkta kind-

tanden; och den är ofärgad. De undre framtänderna hafva öfre

kanten knölig, men knölarnes antal är föränderligt. Vi hafva

någon gång endast funnit en knöl, men oftare trenne sådana,

hvilket sednare torde vara det vanliga.

Allmänna näbbmusen, som i Skåne kallas Angermus^ och

i Norge Museshjcer eller Skjcermus, förekommer allmänt från
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Skåne till Norska Finmarken Den träffas såväl i bergstrak-

ter som på låglandet, och såväl i skogstrakter som i trädgår-

dar och på öppna fält, t. ex. Skånska slättbygden, och stun-

dom vid hus och gårdar. Dessutom förekommer den i Finland

,

Kyssland och Sibirien ända till kusten af Ochotska Hafvet

(v. Middendorff) , i Danmark, Tyskland, England, Frankrike,

Schweiz och norra Italien (Blasius, Fitzinger & Fatjo). Den

visar sig således hafva en mycket vidsträckt geografisk ut-

bredning.

2. Sorex pygmaeus, Pallas.

Dvergnäl)hmusen .

Hufvudets längd utgör två tredjedelar till tre fjerdedelar

af den öfriga Jcroppens längd till svansroten. Hufvudets bredd

ofver 'öronen innehålles omkring ^^/^ gånger i dess längd.

Svansen tjoeJo^ med något utsj^ärrade hår, och vid basen starJd

inhiipen^ och rächande till eller något öfver Öronöppningarne.

Craniets största bredd innehålles något mer än 2 gånger i

dess längd ^ då framtänderna ej tagas med i rähringen. Den
lista oäJcta kindtanden i öfverkäken är mer än hälften så

stor som den föregående hörntanden, och har något färgad

spets. Mellan ryggens mörkare och kropipssidornas ljusare

färg är ej någon tydlig gräns.

Sorex minutus, Linné: Systema Naturse, edit. Xn:ma, pag. 73. — 1766.

„ ,, Pallas: Eeise durcli verscliiedene Provinzeii des Russi-

schen Eeichs, Bd. II, pag. 664. — 1773. Sine nomine.

,, pygmceus, Idem: Zoographia Rosso-Asiatica, vol. I, pag. 134. —
1811.

„ „ C. Gloger: Nova Acta Acad. Csesar. Nat. Curios. Tom.

XIII, P. II:da, pag. 483, tab. 25. - 1827.

,, rusticus, C. J. Sundewall: Om slägtet Sorex, med några nya ar-

ters beskrifning; Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockh. Handl.

1842, pag. 184. — 1843.

,, pygmcBUs, W. Lilljeborg: Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockh. Handl.

1843, pag. 71. — 1844.

,, Idem: Observationes zoologicaa, pag. 15. — Lunda?. 1844.

(Akad. disput.).

1) Af A. J. Malmgren funnen allmän i skärgärden mellan Tromsö och

Hamraerfest. Öfvei'sigt af Kongl. Vetensk. Akademiens i Stockh. Förh.

1863, pag. 127. Pä dessa ställen visade den sig begärlig efter färsk fisk.
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Sorex injgmoius
, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra iippi. pag. 81.
- 1847.

„ pumilus, Idem: ibidem, pag. 85. Junior.

„ pygmcBus, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-
lands, pag. 133. — 1857.

A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 102 (flg.)

1865.

L. J. FlTZlNGER: Kritische Untersuchungen iiber die der

natiirlichen Familie der Spitzmäuse (Sorices) angehörigen
Arten; Sitzungsberichte der mathem. naturwiss. Classe

der Kais. Akad. der Wissensch. zu Wien. 57 Bd. l:er

Abtheil. pag. 498. — 1868.

V. Fatjo: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I, Hi-
stoire naturelie des Mammiféies, pag. 130. — 1869.

Anm. Enligt synonymien har således det af Linné gifna namnet
Sorex minutus prioritet, och borde derföre för arten bibehållas; men det
af Laxmann från Sibirien hemförda exemplaret, hvarpå Laxmanns och
Linnés beskrifningar grunda sig, hade blifvit beröfvadt sin svans, och till-

följe deraf kom uti dessa beskrifningar den oriktiga uppgiften ^'cauda nuUa"
att inflyta

, hvarigenom det af Linné gifna namnet förlorade sin auktoritet.

Den förste som riktigt beskrifvit arten, är Pallas, och derföre har man
också med rätta för densamma bibehållit det af Pallas gifna namnet. Så-

som det synes, kom Pallas genom en tillfällighet att åt den gifva samma
namn som Laxmann förut (Sibir. Briefe pag. 72) hade gifvit; hvilket fram-
lyser deraf, att Pallas i Zoographia Eosso-Asiatica till Laxmann hänför

det af Linné gifna namnet Sorex minutus, och icke namnet Sor. pygymBus,
hvilket Laxmann gifvit. — Vi hafva haft tillfälle att undersöka det enda
befintliga typexemplaret för Nilssons Sorex pumilus år 1861 på Lunds
Universitets Zoologiska museum. Det förvarades i sprit, men befanns dock
vara till betydlig grad hoptorkadt. Isynnerhet hade kroppen blifvit hop-
krympt, och halsen tillbakaböjd. Svansen var äfven starkt hoptorkad, sä

att dess kotor tydligen utanpå kunde skönjas. Vi hafva funnit hufvudets

längd 17 millim.; bakfotens D:o från klospetsarne till hälen 10 mill.; och
svansens D:o utan hårpenseln 34 mill. Genom den starkare hoptorkningen
af nosen hade hufvudet utan tvifvel blifvit något kortare sedan exemplaret

beskrefs af Nilsson. Den af honom gifna beskrifningen på svansen utvisar

dock att den redan då var hoptorkad. Bakfotens längd öfverensstämmer

fullkomligt med den af Sorex pygmceus, och hufvudets både form och längd

öfverensstämmer med den af en yngre af denna sednare art. På grund af

denna undersökning tveka vi derföre icke, att i öfverensstämmelse med
Blasius anse Sor. pumilus- för en mindre eller yngre Sor. pygmceus med
hopkrj^mpt kropp, samt af en ljusare färgvarietet än den vanliga, hvilken

färgvariation vi äfven eljest stundom iakttagit hos denna arten. Hos ett

annat ungt individ af Sor. pygmceus från Carlskrona, förvaradt å samma
museum, hafva vi funnit hufvudet förete ungefär samma längd, som hos
det af S. pumilus, svansen 38 mill. lång, och kroppslängden 45 mill.

Detta individ har samma rostbruna färg ofvan, som den Nilsson anför för

S. pumilus. Denna färg angifves äfven för Sor. pygm,ceu8 af Fitzinger,
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Beshr. cf gammal. l^V2o tum, eller 53 millim. L. af

hufvudet Vio t- öl^®^ 2^ ^i^^- bredd 5 mill. L. af bak-

foten från mellersta klospetsarne till hälen 10 mill. L. af svan-

sen utan hårpenseln l^io eller 39 mill. $ fullv. Kropps-

längden 1 t- e^lei' ^ill- ^- hufvudet Vio t. eller 21

mill. L. af svansen utan hårpenseln 1 7-20 ^^^^^ 40 mill.

Dess ringa storlek, särdeles långt utdragna och spetsiga

nos , samt långa och stora svans äro karakterer, som göra denna

arten lätt igenkännelig. Den är af en något mindre undersät-

sig kroppsform än föregående arten. Hufvudet utgör hos den

gamla hanen af den öfriga kroppens längd , men deremot

hos den sannolikt något yngre och mindre, ehuru fullvuxna

honan af denna längd. Hufvudets största bredd innehålles

hos båda ungefär 2 V* gånger i dess längd. Nosen är mycket

smal ocb spetsig, så att dess bredd omedelbart framom ögonen

innehålles ungefär 2:ne gånger i afståndet mellan ögonen och

nosspetsen. Den är mycket litet uppsvälld pä sidorna. Yibris-

sorna eller morrhåren äro talrika och långa. Fåran på den

nakna spetsen och den undre sidan af nosen framom framtänderna

är tydlig. Underläppen är kort, så att de undre framtänderna

till stor del äro blottade. De små men tydliga ögonen äro

närmare intill öronöppningarne än intill nosspetsen. Öronen äro

något litet framstående ur hårfällen, och hafva särdeles stor

antitragus. Fötterna synas proportionsvis spensligare än hos

föregående, men äro eljest af samma beskaffenhet, som hos den.

Svansen räcker hos hanen, då dess längd mätes med passaren,

något framom öronöppningarne, men ej till ögonen, hos honan

till nämnde öppningar. Jemte det den är längre är den äfven

tjockare än hos föregående art, och dess hårbetäckning är mera

utspärrad. Vid basen är den liksom hopsnörd, och derefter

tilltager den hastigt, så att den är tjockast innanför midten.

Derefter aftager den blott obetydligt i tjocklek till den trub-

biga spetsen, och är, då den ej varit utsatt för torkning, nästan

valsformig. Hos exemplar, som legat döda någon tid, är den

på undre sidan plattad, och dess hårbetäckning är då ej så

utspärrad, som eljest. Denna hårbetäckning, som ofvan är

mörkare än under, är så gles, att man tydligen ser svansens

fjällringar, och håren vid dess spets äro äfvenledes glesa. —
Färgen ofvan är mörkt gråbrunaktig

, på hufvudet och kropps-

sidorna något ljusare, stötande i gråaktigt, och under gråhvit-
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aktig. Mellan ryggens mörkare och kroppssidornas ljusare färg

förefinnes ej någon gräns, utan dessa olika färger samman-
smälta så småningom med hvarandra. Stundom — och detta

torde isynnerhet vara förhållandet med yngre individer — är

färgen på ryggen ljusare, rostbrunaktig

Craniet. Längd af craniet utan framtänderna 15 millim.

Bredd af D:o öfver tinningarne 7 mill. Vid den främre grän-

sen för pannbenen, der de båda foramina hafva sitt läge, är i

allmänhet en tydlig sänkning af öfre profilkonturen..

Tänderna. De 2me mellersta öfre framtändernas basaltagg

är fullt lika hög, som de närmast bakom dem varande fram-

tänderna. Den l:sta oäkta kindtanden i öfre käken, eller den

5:te af de små tänderna bakom den främsta stora framtanden

är ej dubbelt mindre än den föregående hörntanden, utan vid

basen till och med bredare än den, och har färgad spets, som

räcker öfver spetsen å inre sidan vid basen af den följande 2:dra

oäkta kindtanden. De undre framtänderna hafva i allmänhet

3me knölar i öfre kanten.

Dvergnäbbmusen , som är det minsta af våra inhemska

däggdjur, förekommer inom Sverige från Skåne till Lappland,

och är sannolikt ej så sällsynt, som den sällan erhålles, der-

före att den genom sin litenhet, och derigenom att den under

dagen döljer sig i sina gömslen, så lätt undgår uppmärksam-

heten. Hos oss har den först anträffats i Jemtland, hvarifrån

Prof. C. J. SuNDEWALL hadc erhållit det exemplar, som han,

enligt ofvan, beskrifvit i Kongl. Vetenskaps Akademiens Hand-

lingar för 1842 under namn af Sorex rusticus, hvilket exem-

plar ännu förvaras å Zoologiska Eiksmuseum, der vi haft till-

fälle att undersöka det, och förvissa oss om dess identitet.

Snart derefter lyckades vi fånga den i Skåne, och beskrefvo

den å ofvan anförda ställen. Enligt Prof. Nilsson har den se-

dermera i Skåne blifvit anträffad af Baron C. von Duben och

Kyrkoherden H. D. J. Wallengren. Universitetets i Lund Zoo-

logiska museum äger den från trakten af Carlskrona, enligt

hvad redan blifvit anfördt. Enligt G. A. Tiselius^) är den af

1) Yi liafva jemfört den med ett typexemplar från Blasius, erhållet från

Ryssland, och funnit den dermed fullkomligt öfverensstämmande.

2) Bidrag till kännedomen om Östra Smålands Vertebratfauna
,
pag. 11.
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Framl. Cand. A. J. Wetterbeeg funnen i Tveta socken i Cal-

mar län. Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift ^) an-

föres den såsom funnen i trakten af Norrköping. Enligt C. K.

Sundström ^) är den funnen inom Örebro län , och enligt benä-

gen uppgift af Studer. K. Lineoth bar han tagit den i trakten

af Carlstad i Wermland. Philos. Doct. C. O. v. Poeath har

i Sandsjö socken i Småland funnit den äldre hane af denna

art, som ofvan blifvit beskrifven. Dessutom äger härvarande

Universitets Zoologiska museum ett exemplar, som blifvit fun-

net i trakten at Upsala. Uti Zoologiska Eiksmuseum förvaras

ett exemplar, som blifvit taget vid Qvickjock i Lappland. En-

ligt K. CoLLETT^) är den ofta funnen högt upp i fjelldalarne i

Norge. Prof. Nilsson har erhållit den från Finland, och

C. Lundahl har uppgifvit, att den der ej är särdeles sällsynt.

För öfrigt förekommer den i Danmark, Tyskland, Belgien,

Schweiz, Eyssland och Sibirien, der den enligt Brandt och

Eadde förefinnes till och med i Kamtschatka och östra Sibirien.

Uti Skåne hafva vi funnit den i skogstrakter, men ej uti

tät skog, utan i buskmark i kanten af skog, vid gamla gär-

desgårdar dels af träd och dels af sten, eller ock bland tufvor

på buskbeväxta backsluttningar. Vi hafva haft tillfälle, isyn-

nerhet under aftnarne, att höra dess ytterst fint pipande läte,

liknande det af flädermöss.

II. Slägtet Crossopus, Waglee. 1832.

Nosen något men ej starkt, plattad, derigenom att den på
sidorna är temligen betydligt uppsvälld. Öronen dolda i fäl-

ten. Fötterna med cilier eller hårfransar vid sidorna af fot-

sulorna och tårna. Svansen lång , å undre sidan med en fåra,

uti hviTken en Ml af längre hår har sitt läge; för öfrigt liJc-

formigt bevuxen af korta åtliggande hår. Tandspetsarne ära

färgade, brunaktiga eller rödbrunaktiga. De öfre 2:ne mel-

lersta framtänderna hafva den bakre basaltaggen liten och

1) 3:dje årgången, 1865, pag. 44: af A. C.

2) Bidrag till kännedomen um Örebro läns Vertebratfauna
,
pag. 7.

3) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 7:de årg. 1869, pag. 21.
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lägre än de närmaste framtänderna baJcom dem. De undre
framtänderna hafva öfre kanten slät, endast med en svag an-
tydning till knöl närmare deras bas. Tändernas antal:

Framtänd.^^; hörnt.^^; prcemol.'^^; mol.^^ = 30.

Dessa näbbmöss kännas från dem af föregående slägte ge-

nom sin något bredare och trubbigare nos, sina långa och
styfva kanthår eller hårfransar på sidorna af fotsulorna och

tårna, och derigenom att de å hvardera sidan af öfverkäken

endast hafva 4 små tänder mellan de mellersta stora framtän-

derna och de stora kindtänderna, äfvensom genom den släta

eller nästan släta öfre kanten å de undre framtänderna. Till

kroppsformen likna de eljest dem. Bakfötterna synas dock i

proportion något större än hos dem. De äro i allmänhet af

något större dimensioner.

Craniet och skelettet för öfrigt äro i det närmaste lika

dem af föregående slägte. Det förra har mesopterygoid-gropen

kortare och vidare samt foramina infraorUtalia större ^) och

näsbenen bilda baktill en spetsig vinkel, som inskjuter mellan
pannbenen, och de här varande foramina hafva sitt läge strax

bakom suturen mellan dessa och de förra, och pars occipitalis

har sin öfre del framtill afrundad; och skelettet har blott 13
bröstkotor, men deremot 5 korsbenskotor, samt en tydlig crista

på manubrium sterni.

Tänderna äro, med undantag af de anförda skiljaktighe-

terna, för det mesta lika dem af föregående slägte. De små
tänderna i öfverkäken hafva kronan spetsigare, och basen mera
utbredd.

FiTziNGER upptager under detta slägte 7 arter, hvaraf 3:ne

från Europa-) och de andra från Asien och Nord-Amerika.

Yår fauna äger endast en art.

Till sitt lefnadssätt skilja de sig från dem af föregående slägte

derigenom att de äro vattendjur, som skickligt simma och dyka,

och springa på bottnen i vattnet, och der ofta söka sin föda,

1) Den betydliga storleken af dessa foramina antyder en tendens till

gnagarne, hos hvilka de oftast äro stora.

2) Dessa 3:ne arter synas dock, såsom Blasius yttrat , icke vara något

annat än färgvarieteter af en enda art.
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bestående såväl af vertebrerade som evertebrerade djur och fisk-

rom. Honan framföder 6—8 blinda ungar, som förvaras i ett

torrt med gräs och mossa bäddadt bo nära något vatten.

1. Crossopus fodiens (Pallas).

Vattennähhmusen.

Musaraigne d^eau , Daubenton : Sur les Musaraignes ; Mémoires de Mathé-

matique & Physique pour Tannée 1756, pag. 211, pl

5 ,
fig. 2. — Tr. 1762.

Sorex fodiens, Pallas: Figura in tabula aerea incisa, cum nomine
- 1756.

,, SCHRKBER: Die Säugthiere, 3:er Theil, pag. 571, tab,

161. - 1778.

„ Gmelin: Caroli a Linné Systema Naturae, edit. Xlllima,

pag. 113. - 1788.

., Samuel Ödmann: Kongl. Vetenskaps Akademiens

Stockh. nya Handlingar, Tom. IX, pag. 312. — 1788,

A. J. Eetzius: Faunse Svecicse pars l:ma pag. 29.—
1800.

hydropMlus, Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 130.

— 1811.

fodiens, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 87. - 1847.

Crossopus fodiens , J. H. Blasius : Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 120. — 1857.

„ ,, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 101,

med figur. — 1865.

,, Dauhentonii, L. J. Fitzinger : Kritischen TJntersuchungen iiber die

der natiirlichen Familie der Spitzmäuse (Sorices) ange-

hörigen Arten; Sitzungsberichte der matliem.-natur-

wiss. Classe der Kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien.

Bd. 57, l:e Abtheil., pag 598. — 1868.

„ fodiens, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I,

pag. 121. - 1869.

Anm. På grund af den föränderlighet, som denna näbbmus företer

såväl med hänsyn till färgteckningen som i afseende på svansens längd och

tjocklek, och nosens bredd, har man inom Europa velat urskilja flera arter,

och Fitzinger har, såsom redan blifvit anfördt, upptagit 3:ne arter vat-

tennäbbmöss tillhörande Europas Fauna: Crossopus Daubentonii, remifer

och ciliatus. Då denne författare för dessa arter icke kunnat finna några

andra karakterer, än de som äro grundade på olikheter uti färgen, och vi

erfarit till hvilken grad den varierar häruti äfven hos oss, anse vi oss böra

biträda den af Blasius och Fatio yttrade åsigten, och antaga alla dessa

varieteter såsom tillhörande en enda art.

16
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Beskr. 9 under gråhvit färgvarietet. Längd af krop-

pen från nosspetsen till svansroten tum eller 83 millim.

L. af hufvudefc ^V-io ^- ^^^^i' 28 mill. Bredden af örat nära Vio ^•

eller 8 mill. L. af bakfoten från mellersta klospetsarne till

hälen ^7-20 ^- ^^^^^ ^^^/-i ^^1^- svansen utan hårpenseln

vid spetsen 2 7io "t- eller 66 mill. — cT af en under hvit färg-

varietet , med skarp färggräns på kroppssidorna
;
tagen vid Ber-

*

gen i Norge. Kroppslängden 27>o t. eller 73 mill. L. af huf-

vudet 7io t- eller 27 mill. Bredden af örat nära 7io ^- eller 8 mill.

L. af bakfoten från klospetsarne till hälen 17-20 ^- eller 19 7-2

mill. L. af svansen utan hårpenseln 1^72o eller 58 mill. —
En annan 9i Givars kroppslängd är 77 mill., har svansen 58

mill. lång; och en annan ef af 75 millim:s kroppslängd, har

svansen 65 mill. lång.

Den är af samma undersätsiga kroppsform, som vanliga

näbbmusen, och hufvudet utgör vanligen något öfver 73 af den

totala kroppslängden, hvadan det synes stort och af långsträckt

form. Nosen är visserligen tillspetsad, men den är dock strax

bakom den nakna och grundt klufna spetsen uppsvälld pä si-

dorna, och något plattad. Vibrisserna äro talrika och långa,

och vid spetsen hvita. Midt i den långsgående gropen å undre

sidan af nosen framom framtänderna är en liten hudknöl. Ögo-

nen, som äro mycket små, hafva sitt läge ungefär midt emel-

lan nosspetsen och nacken, och följaktligen närmare öronöpp-

ningarne än den förre. Öronen äro bildade på samma sätt,

som hos föregående slägte, korta, breda och rundade, ut-

görande något mindre än ett halfcirkelsegment , nästan nakna,

med undantag af långa hår på kanten, samt på kanterna af de

breda tragus och antitragm; och de äro dolda i hårfällen.

Framfötterna äro kortare och mindre än de bakre. Liksom

dessa sednare äro de ofvan glest håriga och med hudfjäll. Af

de fem fria tårna äro 3:dje och 4:de längst, och ungefär lika

långa. Både yttre och inre sidorna af flathanden (palma) —
isynnerhet den förra — samt sidokanterna af tårna, liksom af

fotsulan (planta) och tårna på bakfötterna , äro kantade med långa

och styfva hår, eller hårfransar. Undertill förefinnes å flathan-

den 6 trampknölar, samt under tårna 4—5 transversella dubbel-

knölar. Klorna å både dem och de bakre fötterna äro hvitak-

tiga. — Fotsulorna å dessa sednare hafva äfven 6 trampknölar,

och liknande tvärknölar under tårna, och af dessa sednare är



den 4:cle något litet längre än den 3:dje. Svansen , hvars längd

hos våra inhemska individer ^) vanligen utgör ^/^ eller mera af

kroppslängden, är vid basen föga inknipen, mot spetsen något

afsmalnande, samt nära spetsen något litet hoptryckt, och stun-

dom ända till spetsen tydligen fyrkantig, och stundom endast

mot basen något fyrkantig. Hos den undertill hvite hane , hvars

dimensioner ofvan blifvit anförde, är den starkt fyrkantig ända

till spetsen, samt, med undantag af undre sidan, nästan naken.

Eljest har den i allmänhet mer eller mindre glesa korta, styfva

och åtliggande hår, mellan hvilka man kan se dess fjällringar.

Långs undre sidan har den en fåra, uti hvilken sitta tätare och

längre hår, som sålunda bilda långs svansens andre sida en

hårköl. Denne är mera utbildad hos den nämnde hanen. Vid

spetsen af svansen är en kort hårpensel. Hårfällen är fin och tät

,

och ofvan
,
isynnerhet baktill , försedd med glesa längre stickel-

hår. — Färgen är föränderlig, men alltid mörkare ofvan än

under. Den hona , hvars dimensioner ofvan först blifvit anförda

,

och som är frän Östergötland , är ofvan , till och med på hufvu-

det och nosen svart, endast med svag brunaktig glans på hår-

spetsarne; och under gråhvit eller smutsigt hvit, med tydlig,

ehuru ej synnerligen skarp färggräns på kroppssidorna. Öfver-

läppen och hakan äro hvitaktiga. Fötterna och svansen äro

mörkt gråbrunaktiga , med undantag af den sednares hårköl,

som är hvit. En annan, yngre hona, från Upsala, liknar den

föregående mycket, men är mörkare. Kroppens färg ofvan är

densamma, men under är den gråaktig, och färggränsen är ännu

mindre skarp. Fötter och svans äro särdeles mörka, svartgråa.

Den ofvan anförde hanen från Bergen i Norge har kroppen of-

van svart med brunaktig skiftning på hårspetsarne, men hufvu-

det och nosen ofvan äro ljusare, brunaktiga, och under är den

rent hvit , med en stor brunaktig fläck på nedre delen af bröstet,

och på kroppssidorna har den skarp färggräns. Fötterna och

svansen äro ljusa, gulbrunaktiga, men den sednares hårköl är

brunaktig. Stundom har den en hvitaktig fläck bakom hvart-

dera ögat ; och stundom saknar den helt och hållet tydlig färg-

gräns å kroppssidorna. Någon sådan färgvarietet, som den

sistnämnde, hafva vi ej sett hos oss, men den anföres af Nils-

1) Af FlTZlNGER anföras varieteter, hos hvilka svansens längd utgör

ja stundom till och med föga mera än hälften af kroppslängden.

16*



234

SON 1). Vi liafva iakttagit , att imgarne i allmänhet af denna ar-

ten, liksom af vanliga näbbmusen, hafva färggränsen mindre

tydlig, än de äldre.

Craniet Längd, utan framtänderna , 20 millim. Bredd

öfver tinningarne 10 mill. Fars occipitalis af nackbenet har

sin öfre del framtill afrundad, och icke tvär. Öfre profilkon-

tm^en företer öfver pannbenen en ganska stark sänkning. Näs-

benen äro af en särdeles betydlig längd, och bilda baktill en

spetsig vinkel mellan pannbenen, och hafva framtill öfver näsöpp-

ningen en utringad kant, och der bakom äro de plattade. Hamuli

pterygoidei äro tydliga, och hvartdera öfverkäksbenet utsänder

baktill vid sidan af den bakersta kindtanden ett kort spetsigt

utskott. Foramen magnum är ungefär lika bredt, som högt.

Bakom foramina incisiva är en liten aflång öppning.

Tänderna. Hos äldre individer, med mycket slitna tänder,

är stundom den brunaktiga färgen å tandspetsarne föga märk-

bar; och den konvexitet eller antydning till knöl, som eljest

förefinnes nära vid basen å öfre kanten af de undre framtänderna

,

saknas helt och hållet, och dessa tänder hafva sin spets nästan

rät. Så hafva vi funnit förhållandet vara hos den ofvan anförde

hanen från Bergen i Norge. Den l:sta öfre oäkta kindtanden

är ofärgad och lägre än den 2:dras D:o inre tagg vid basen.

l:sta och 2:dra äkta öfre kindtänderna hafva den främre inre

taggen vid basen spetsig.

Yattennäbbmusen förekommer från Skåne till norra Lapp-

land (åtminstone Karesuando
,

enligt Nilsson) och sannolikt till

Finmarken i Norge. I trakten af Bergen hafva vi funnit den

allmän. Den erhålles dock mindre ofta än allmänna näbbmusen,

och tyckes derföre vara mindre allmän än denna. Dess olika

lefnadssätt torde dock i någon mån härtill bidraga. Den håller

sig, såsom redan är anfördt, i allmänhet vid vatten, men såväl

vid hafvet som vid färska vatten på sådana ställen , der den har

tillgång på föda. Oftast träffas den vid åar, bäckar, källdrag

och kärr ; der den under aftnarne och nätterna är på ständig jagt

efter smärre fiskar, groddjur, vatteninsekter och smärre kräft-

djur, sådana som grundmärlan (Gammarm pulex). Enligt

Samuel Ödmanns iakttagelse är den äfven under vintern i rö-

1) Det är denna varietet som af Fitzinger m. fl. blifvit kallad Cros-

sopv^ remifer.
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relse , och söker sin föda under isen. Utom Sverige och Norge

förekommer den i Finland och Danmark och hela Europa, med

undantag af dess allra sydligaste delar, enligt v. Middendorff

och Eadde i hela Sibirien, med undantag af dess nordligare

delar. Den är snabb och liflig i sina rörelser, och simmar och

dyker med stor skicklighet, samt är mycket rofgirig och stor-

ätande, liksom de af föregående slägte. Det var en hane af

denna arten, som, enligt Conservator W. Meves' iakttagelser,

hade uppätit sin maka ett par timmar efter deras parning

Ordningen GLIEES, Linné. 1735.

Gnagare.

Denna ordning är den 5:te inom systemet och den 3:dje

inom vår fauna. Den utmärker sig genom följande karakterer:

Fostret genom en liten skifformig , med åeciåua försedd pla-

centa förenadt med modren; fötterna unguiculerade eller Mo-

härande , samt utan motsättlig tumme eller innertå ^) , och

för öfrigt af vanlig hesJcaffenhet ; endast 2:ne slag tänder:

framtänder och kindtänder, och af de förra oftast blott 2:ne

i hvardera hähen, långa ^ med mejselformig krona, och öppen

rot med persistent pulpa , samt monophyodonta , och om å fram-

tänder i Öfverkäken förefinnas , så hafva de bakre 2:ne trubbig

krona samt sluten rot, och äro underkastade vexling; kindtän-

derna hafva kronan af omvexlande form, men icke taggspet-

sad; underkäkens ledknappar longitudinella; hjernan utan tyd-

liga gyri. I allmänhet små eller temligen små däggdjur, hvars

nos icke är spetsigt utdragen.

Gnagarne utgöra en särdeles naturlig och väl begränsad

ordning, och man är numera icke i villrådighet rörande be-

stämningen af någon dithörande form. Deras mest utmärkande

kärakter är uttryckt uti deras namn, och vi hafva följaktligen

att söka denna uti de organer eller redskap , hvarmed de gnaga,

d. v. s. framtänderna, och i förening dermed uti beskaffenheten

1) C. J. SuNDEWALL: Koiigl. Vetenskaps Akademiens i Stockh. Handl.

för år 1842, pag. 168.

2) Härifrån gör slägt. Lophiomys undantag, emedan innertån på dess

bakfötter är till en viss grad motsättlig.
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af underkäkens ledknappar '). De gnagande framtänderna äro

4: 2:ne i hvardera käken, och om man, såsom hos Dupliciden-

taterna, finner 4 framtänder i öfverkäken, så är det ena paret

beläget bakom det andra, samt icke tjenligt till gnagning,

d. v. s. icke utnistadt med skärande egg. Till de förra tän-

dernas karakter hörer dessutom, att de endast hafva emalj på

sin främre sida, hvilket gör att deras egg vid nötningen alltid

kommer att bibehålla sin skarphet, emedan den bakom emaljen

varande dentinen afnötes, så att den förre bildar en uppstående

skarp kant. Dessutom äro de äfven utmärkta derigenom att

de hafva öppen rot och persistent tandpulpa, samt icke äro

underkastade någon vexling eller fällning. Den persistenta tand-

pulpan gör att de från roten alltjemnt tillväxa i samma mån
som de vid spetsen afnötas. Om genom en tillfällighet någon

af dem går förlorad, och den motstående tanden följaktligen icke

blir utsatt för den afnötning , som den andra tanden eljest åstad-

kommer, så blir genom dess ständiga tillväxt följden deraf den,

att tanden utväxer till en ovanlig längd, så att den stundom

bildar en cirkel. Det bakre paret af öfre framtänderna, som stun-

dom förefinnes (t. ex. hos hararne) är underkastadt ömsning.

I direkt samband med det sätt, hvarpä gnagtänderna användas,

står den egendomliga formen af underkäkens ledknappar, och

man kan med fog säga, att endast för detta ändamål, och icke

för tuggningen med kindtänderna, hafva de blifvit longitudinella.

För att än kunna ställa de öfre och än de undre framtänderna

främst, och derigenom än afnöta de öfres och än de undres

dentin, samt sålunda hålla eggen skarp, var det nödvändigt att

med underkäken kunna verkställa rörelser i longitudinell rikt-

ning, eller med andra ord att kunna skjuta den fram och till-

baka. Härtill fordrades naturligtvis den longitudinella formen

af dess ledknappar såväl som af foss(B articulares för desamma.

Tillfölje af dessa gnagtänders betydliga längd äro kindtänderna

vid gnagningen i föga eller ingen beröring med hvarandra, och

det är lätt att se, att de hafva de undre framtänderna bakom

1) Chiromys madagascariemis , som tillhör halfapoinas grupp, öfver-

ensstämmer i båda dessa karakterer med gnagarne, och den räknades der-

före ännu af J. A. Wagner (Archiv fiir Naturgeschichte, von Erichson,

7:er Jahrg. 1841) till gnagarne. Peters har hos den funnit aifallande

hörntänder, (jch de Blainville och OWEN hafva dessutom visat dess fränd-

skap med lialfaporna.
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de öfre, då de tugga med kindtänderna, och att denna tuggning

är förenad dels naed verticala och dels med sidorörelser. Fos-

sce articulares äro ej så beskaffade, att de göra dessa sednare

rörelserna omöjliga. De gnagare , hvars kindtänder hafva trans-

verselt knöliga kronor, hvars knölar å öfre och nndre kindtän-

derna passa in mellan hvarandra, hindras följaktligen af dessa

från att skjuta underkäken fram och tillbaka, då kindtänderna

äro vid tuggningen tryckta mot hvarandra.

Mellan framtänderna och kindtänderna är en stor tandlös

lucka, emedan hörntänderna saknas. Kindtändernas antal vexlar

mellan 2 och 6 å hvardera sidan i någondera käken, men är

oftast 3, 4 eller 5. Deras kronor äro af omvexlande beskaf-

fenhet: stundom knöliga och stundom strecktecknade , och stun-

dom i början knöliga , och efter afnötningen strecktecknade ; och

deras rötter äro än slutna och än öppa. Med afseende på kind-

tändernas utveckling, äro, enligt G. Cuvier's och Eousseau's

iakttagelser, ett stort antal gnagare, äfven med hänsyn till

kindtänderna, endast monophyodonta; nemligen alla de, som å

hvardera sidan i båda käkarne hafva 3:ne eller färre kindtänder,

och således alla, som höra till mössdjurens familj (Miiridce)^

jemte några andra. I allmänhet skulle man således kunna säga,

att endast de kindtänder å hvardera sidan af båda käkarne,

som sitta framom den 3:dje , räknade bakifrån , äro underkastade

fällning (dentes prcemolares); de andra fällas icke, utan äro

dentes molares. Enligt sednare uppgift af E. Owen ^) är dock

åtminstone den l:sta kindtanden i båda käkarne underkastad

ömsning, äfven hos de gnagare, som icke hafva flera än 2 eller

3 kindtänder å hvardera sidan af dessa.

Den starka utvecklingen af gnagtänderna och deras funktion

är förbunden med vissa egendomligheter i benhufvudets bygg-

nad, bland hvilka vi böra nämna mellankäksbenens betydliga

storlek, och underkäkens form. Mellankäksbenen räcka med sin

bakre och öfre del till pannbenet, och skilja de i allmänhet

stora näsbenen fullkomligt från öfverkäksbenen. Ehuru denna

karakter skiljer gnagarne från de flesta andra däggdjur, är den

dock icke en uteslutande tillhörighet lör dem. Vi träfiii , såsom

DE Blainville anmärker, samma förhållande t. ex. hos Elephas,

Chiromys, Tarsius, Halicore, Rhytina och Manatus och stun-

1) Anatomy of Vertebrates, vol. III, pajs^. 300. 1868.
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dom Vrsus, Frocyon, Hyaena och Felis, likväl hos de 4 sist-

nämnda slägtena icke derföre att mellankäksbenen hafva fått

en särdeles stark utveckling, utan derföre att pannbenet utsän-
der framåt å hvardera sidan en lång spetsig process, mellan
öfverkäksbenen och näsbenen. I afseende på craniet för öfrigt,

har det mycket ofta ett distinkt så kalladt interparietalben

,

som har sitt läge på öfre delen af hjernskålen baktill, mellan
hjessbenen och öfre nackbenet, och är en från detta sednare
afsöndrad del. Tillfölje af den egendomliga formen å ledgro-
parne för underkäken sakna dessa postglenoid-process. Fora-
mina infraorhitalia äro oftast mycket stora, och i sådant fall

dela canales infraorhitales processus zygoniatici å öfverkäks-
benen i 2:ne grenar, samt förete det egna förhållandet, att de
ofvantill tjena till genomgång för en gren af stratum profun-
dum af muscuhts masseter, hvilken utgår från sidorna af nosen,
och fäster sig på sidorna af underkäkens corpus på en der i

allmänhet varande mer eller mindre starkt utbildad crista. Un-
derkäkens ledknappar äro mer eller mindre aflånga, och pro-
cessus condyloideus är mer eller mindre lång. Craniets öfre

profilkontur är mer eller mindre bågböjd, och företer ingen
sänkning framom pannan.

Halskotorna hafva mer eller mindre utbildade neuraltaggar,
blott den hsta har en tydlig hypapophys, och ett ringa antal
ha distinkta parapophyser. Bröst- och ländkotorna äro oftast

tillsamman 19 till antalet, och en stor del af dem hafva tyd-
liga ana- och metapophyser. Korsbenskotornas antal är ofta 4.

Svanskotornas antal vexlar i mån af svansens längd. Då den är

lång, äro de undertill försedda med hsemapophysialben , med
undantag af de sista. Eefbensbrosken , eller hsemapophyserna
uti bröstkotornas hsemalbågar äro broskartade, och i allmänhet
äro 7—8 par af dessa fästade vid bröstbenet. Detta är långt
och smalt, bestående af flera leder, och den första leden (ma-
nuhrium) är ofta framtill något utbredd, och undertill kölad.

Större delen gnagare hafva nyckelben, och dessa äro genom
tydliga broskartade episternaldelar (Gegenbaue) fästade vid ma-
nuhrium.

Skulderbladet är bredt, mer eller mindre triangulärt, mer-
endels med lång eller temligen lång hals, med mer eller min-
dre lång spina, som slutar i en lång acromion, och med tyd-

lig processus coracoideus. Öfverarmbenet är af vexlande form

,



hos dem, som hafva nyckelben, merendels med en hög och

starkt afsatt spina Uihemili majoris eller crista deltoidea. Un-

derarmens båda ben äro distinkta, ehuru nära förenade , och ofta

till dels sammanvuxna med hvarandra. Carpus har ofta 8 ben

,

ehuru ossa navkulare S lunatum äro sammanvuxna till ett , deri-

genom att den har ett centralt öfvertaligt ben, os intermedimn

s. centrale. Tummen är ofta rudimentär. Bäckenet är slutet ge-

nom en fullständig stjmphysis mellan blygdbenen. Lårbenet har

ofta en mer eller mindre tydlig troclianter tertius eller stark crista

glutcea^ och underbenets båda ben äro stundom distinkta, och

stundom nedtill sammansmälta. Tarsen består af det vanliga

antalet ben, stundom med tillägg af ett eller tvenne supple-

mentarben. De bakre extremiteterna äro i allmänhet betydligt

längre än de främre, och tillfölje deraf hafva de merendels ett

guppande lopp.

Kroppsformen är omvexlande, men vanligen är den mer

eller mindre undersätsig. Den hårfäll, som betäcker gnagarnes

kropp, är stundom gröfre och stundom finare, och stundom

hafva en stor del af håren blifvit förvandlade till hornartade

taggar. Läpparne äro i allmänhet tjocka, och nosens sidor äro

försedda med vibrisser eller morrhår. En del hafva stora kind-

påsar, som stundom öppna sig inåt i munnen, och stundom utåt,

och tjena till reservoirer för födoämnen. Ögonen äro vanligen

medelmåttiga eller stora, sällan rudimentära, nemligen hos så-

dana, som föra ett underjordiskt lif. Samma förhållande är det

med utöronen. Svansen är ofta af betydlig längd, men stundom

kort, eller ock ingen. Oftast ha framfötterua 4 fullständiga

tår, och de bakre 5 D:o; stundom ha bakfötterna blott 3:ne

tår, och stundom ha framfötterua 5, och bakfötterna 4 tår,

mera sällan ha alla extremiteterna 5 tår.

Spottkörtlarne äro i allmänhet starkt utbildade. Oesopha-

gus är smal och lång , så att den ofta räcker ett stycke bakom

diaphragma innan den ingår i magen. Denne sednare är en-

kel, eller stundom genom insnörningar ofullständigt delad i 2

till 4 afdelningar, men dess form är för öfrigt mycket omvex-

lande Tarmkanalens längd vexlar mellan 15 och 17 gånger

1) A. Eetzius: Magens byggnad hos de i Sverige förekommande arter

af slägtet Lemmus, NILSSON; Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockli. HandL

1839 (tr. 1841) pag. 120.
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kroppslängden. Tunntarmen är skild från tjocktarmen genom en

klaff, och vid gränsen dem emellan är vanligen en stor blind-

tarm, som ofta är större än magen. Lefvern är temligen stor

och djupt flikig. Gallblåsa saknas ofta. Magspottkörteln är stor.

Stora hjernans hemispherer äro utan vindningar (gyri)^ men de

betäcka till större delen mellanhjernan. Lilla hjernan är i all-

mänhet proportionsvis ovanligt stor. Sinnesorganerna äro mera

utbildade än hos föregående ordning. Könsorganerna äro sär-

deles utvecklade, och fortplantningsförmågan stor, så att man
någon gång (hos haren) t. o. m. funnit exempel på så kallad

superfoetation, eller på en ny conception medan honan ännu

var hafvande genom en föregående. Testes äro temporärt te-

sticonda. Sädesblåsor, och ofta äfven bisädesblåsor förefinnas.

Honan har vanligen uterus delad i 2:ne skilda fruktbehållare,

som mynna hvardera särskildt i vagina, eller ock är uterus

stundom hlcornis , med 2:ne mycket långa horn.

Genom den lilla skifformiga placenta, den starka utveck-

lingen af framtänderna , och den allmänna kroppsformen m. m.

visa gnagarne den närmaste frändskapen med föregående ord-

ning. Med snabeldjuren öfverensstämma de uti den starka utveck-

lingen af framtänderna och mellankäksbenen , och i detta afse-

ende visa de äfven analogi med vissa former af andra grupper,

t. ex. med Chiromys bland halfaporna, och Fhascolomys bland

pungdjuren. Men för öfrigt visar sig denna ordning vara sär-

deles skarpt begränsad.

Den är den artrikaste ordningen inom däggdjursklassen , så att

den med hänsyn till artantalet omfattar nära tredjedelen af hela

denna klass, eller omkring 700 arter. Eepresentanter för den-

samma förekomma i nästan alla trakter af jorden, såväl i de

varma som i de tempererade och kalla zonerna, såväl i eqva-

torial- som polartrakterna, i skogar och på öppna fält och

öknar, i djupa dalar och på de högsta berg, ända till grann-

skapet af den ständiga snön. Såsom exempel på deras härdig-

het må anföras, att våra vanliga husråttor, såväl den stora som

den lilla, hvilka ofrivilligt blifvit öfverflyttade till nästan alla

trakter af jorden, kunna trotsa alla de svårigheter, hvarmed en

steril och hård natur och oafbrutna förföljelser af menniskor

och djur hota deras existens. Darwin fann på Östra Falklands-

Ön båda arterna , t. o. m. på smärre klippöar långt skilda från

menniskors boningar, och på höjden af en liten stenig och torr
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ö vid Capverds-Öarne tog han ett par exemplar af den lilla

husråttan. Att de kunnat uthärda den kalla och fuktiga tem-

peraturen på Falklands-Öarne, förvånar dock mindre, än att de

under en tropiskt brännande sol kunnat lefva på den sterila ön

vid Capverds-Öarne, der de endast under den korta regntiden

fått smaka färskt vatten, och hvarest icke funnos några succu-

lenta växter. De flesta vilda däggdjur gå sin undergång till

mötes i samma mån som ländernas tilltagande folkmängd och

stigande odling rubbar naturens jemnvigt och tillintetgör vild-

djurens herravälde; men gnagarne förete flera exempel på för-

måga att besegra de svårigheter, som den stigande kulturen

sätter i vägen för deras existens, ja t. o. m. att kunna göra

sig dem tillgodo , och derföre se vi icke sällan , att de uppträda

såsom ett svårt gissel i visthus
,
spannmålsmagasiner, trädgårdar

och åkrar. En del lefva uteslutande af vegetabilisk föda, och

en del äro allätande. Då de föröka sig starkt, och lefva af

sådana ämnen, som för menniskan äro nyttiga, kunna de i all-

mänhet räknas till de skadliga djuren. Med afseende på deras

uppgift i naturens stora ekonomi torde man kunna säga , att de

dels blifvit bestämda att tjena till föda åt andra djur, och dels

till att bidraga till att sätta en gräns för en allt för stark ut-

veckling af vegetationen. De hafva för desssa ändamål blifvit

utrustade med en ovanligt stor förmåga att fortplanta sig.

I afseende på gnagarnes geologiska förekomst, så uppträda

de sparsamt redan i början af tertiärperioden , men redan då med
former, som närma sig till nu lefvande grupper (Myoxus och

Sciurus). Sannolikt förekomma de i ännu äldre lager, men
hafva, tillfölje af sin litenhet, blifvit förbisedda. Uti de yngre

afdelningarne af tertiärperioden blifva de talrikare

Den systematiska anordning af gnagarne, som vi lemnat

uti den här citerade afhandlingen, anse vi oss äfven nu böra

bibehålla, och vi indela derföre denna ordning i 14 familjer,

1) Börande litteraturen för denna ordning hänvisa vi till:

P. Pallas: Novbb Species Quadrupedum e Glirium ordine. 1778—79.

G. E. Waterhouse: Observations on the Eodentia, with a view to

point ont the groups, as indicated by tlie structure of the crania in this

order of Manimals; Charlesworths Magaz. of Natur. History 1839, p. 90,



enligt den liär bifogade synoptiska tablåen. Till de 13 familjer,

som vi å anförda stället upptagit, har nu en blifvit tillagd,

grundad på en sedan dess upptäckt högst egendomlig form

{Lophiomys imhausii A. Milne Edwaeds), och vi ställa denna

familj först, dels derföre att det dithörande djuret företer sär-

deles utmärkta skiljaktigheter från alla de andra gnagarne, och

dels derföre att det bland dessa dock mest tyckes närma sig

till fam. Muridce. Den är till storleken midt emellan en kanin

och ett marsvin. Hårbetäckningen på kroppen och svansen är

lång och yfvig. Fötterna äro små och korta, alla med 5 tår,

och innertån pä bakfötterna är motsättlig , och dessa fötter kunna

derföre göra tjenst såsom händer. Craniet företer en egenhet,

som icke förekommer hos något annat däggande djur : att hvart-

dera hjessbenet från sidorna utsänder en skifva eller utskott,

som stöter intill det breda okbenet, och, liksom hos hafssköld-

paddorna, bildar ett hvalf öfver tinninggropen. Canales infra-

orbitales likna mest dem af mössdjuren , och tänderna , som äro

3:ne å hvardera sidan i båda käkarne , ha slutna rötter och knö-

1ig krona, och likna närmast dem af en del mössdjur, t. ex.

Cricetus. Fibula är sammanvuxen med tibia nästan med sin

undre halfdel, men davicida är rudimentär, och visar sig en-

dast såsom ett litet löst i köttet liggande os claviculare , hvil-

184, 274 etc. — The Zoology of the voyage of Beagle; Mammalia. 1840.

— Observations on the Eodentia; Annals and Magazine of Natural History,

vol. VIII, 1842, pag. 81, vol. X, pag. 197 & 344. - Natural History of the

Mammalia, vol. II, Eodentia or Gnawing Mammalia, 1848.

J. A. Wagner: Gruppirung der Gattungen der Nager in natiirlichen

Familien, nebst Beschreibung einiger neuen Gattungen und Arten; Archiv

fur Naturgeschiclite von W. F. Erichson, 7:er Jahrg. 1 Bd. 1841, pag. 111.

— Die Säugthiere etc. von Schreber, Supplementband, 3:te und 4:te Ab-

theilung, 1843 & 1844.

J. F. Brandt : Untersuchungen iiber die craniologischen Entwickelungs-

stufen und die davon herzuleitenden Verwandtschafteii und Classificationen

der Nager der letztwelt, mit besonderer Beziehung auf die Gattung Castor;

Mémoires des sciences mathématiques
,
physiques et naturelles de S:t Pétersb.

T. YII. 1854.

Spencer F. Baird: Mammals of North America. 1859.

W. Lilljeborg: Systematisk öfversigt af de Gnagande Däggdjuren,

GUres; inbjudningsskrift till Phiiosophise Doctors-Promotionen i Upsala 1866.

L. J. FiTZiNGER: Yersuch einer natiirlichen Anordnung der Nagethiere

(Bodentia); Sitzungsberichte der mathemat.-naturwissensch. Classe der Kai-

serl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Bd. 55, l:e Abtheil. Jahrg.

1867, pag. 453; ibm Bd. 56, l:e Abtheil. Jahrg. 1867, pag. 57.
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ket förhållande icke förekommer hos någon annan gnagare af

den afdelning, som har underbenets bada ben sammanvuxna^).

Enligt Petees^) lär denna gnagare tillhöra de nordöstra de-

larne af Afrika. Det af Milne Edwards beskrifna exemplaret

blef köpt lefvande af en neger i Aden.

Af de båda underordningarne är den första (med endast

2:ne framtänder i öfverkäken) den på former vida rikaste, och

omfattar nära åtta niondedelar af alla kända gnagare. Den

inom denna underordning pä arter rikaste familjen är mössdju-

rens (Muridce)^), och vi anse, att denna är den för hela ord-

ningen mest typiska , liksom den är den mest härdiga och mest

kosmopolitiska. Eör öfrigt synes den af Brandt framställda

åsigten vara riktig, att denna underordning kan afdelas i 3:ne

större grupper: 1, Mpomorphi: 2, Schiromorphi; och 3, Hy-

strichomorphi , af hvilka den l:sta omfattar de 7 första famil-

jerna, och är utmärkt derigenom att den har fihula nedtill sam-

manvuxen med tibia; den 2:dra omfattar endast den 8:de fa-

miljen, och karakteriseras derigenom att fihula är skild från

tihia^ och öfverkäkens processus zygomatici äro icke delade

genom canales mfraorhitales ; och den 3:dje, som omfattar 9:de

till och med 12:te familjerna, karakteriseras derigenom att fi-

hula är skild från tiNa, och öfverkäkens processus zygomaiici

äro delade genom stora canales infraorhitales ^ som vanligen

äro bredare nedtill.

Såsom namnet utvisar, är slägtet Mus typ för familjen

Muridce^ slägt. Spalax för fam. Spalacidce, slägt. Bipus för

fam. Bipocloidce, slägt. Myoxus för fam. Myoxidce, slägt. Sac-

comys^ eller rättare TJiomoniys för fam. Saccomyoidce
,

slägt.

Castor för fam. Castoridce^ slägt. Sciurus för fam. Sciuridce,

slägt. Haploodon för fam. Haploodontoidm
,

slägt. Chinchilla

för fam. Chinchillidce
,

slägt. Spalacopus för fam. Spalacopo-

doidce, slägt. Hystrix för fam. Hystricidm
,
slägt. Lagomys för

fam. Lagomyoidce , och slutligen slägt. Lepus för fam. Lepo-

1) Eörande denna märkliga gnagares byggnad hänvisa vi för öfrigt till

Alph. Milne Edwards: Mémoire sur le type d'une nouveiie famille de

l'ordre des Eongeurs; Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle

de Paris, T. 3:me, 1867, pag. 81, pl. 6-10.

2) Proceedings of tlie Zoolog. Society of London 1868, pag. 183.

3) Öfver 300 arter hafva blifvit beskrifna.
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r}ä(E. Af dessa familjer (med uteslutande af fam. Lophiomyoi-
dé) är den lista kosmopolitisk, den 2:dra från Europa, Asien

och Afrika , den 3:dje från dessa verldsdelar samt Nord-Amerika,
den 4:de från Europa, Asien och Afrika, den 5:te från Central-

och Nord-Amerika, den 6:te från Europa, Asien och Nord-Ame-
rika, den 7:de från alla verldsdelar, med undantag af Austra-

lien, den 8:de från Nord-Amerika , den 9:de från Syd-Amerika,
den lOide från Nord- och Syd-Amerika samt Afrika, den ll:te

från Europa, Asien, Afrika och Syd-Amerika, den 12:te från

Europa, Asien och Nord-Amerika , och den 13:de från Europa,
Asien, Afrika, Nord- och Syd-Amerika. Af dessa familjer hafva

blott fem representanter inom vår fauna.

lista Underordn. SIMPLICIDENTATI
, Lilljeborg. 1866.

Framtänderna i ÖfverMhen äro 2:ne. Ä craniet är gom-
hvalfvet längre än hredt. Inga fiiUständiga hypapophyser un-
der ländkotorna.

De talrika till denna underordning hörande gnagarne förete

en så betydlig mångfald af former, att man har svårt att finna

några andra konstanta karakterer, som skilja dem från den 2idra

underordningen.

Fam. MUEID^, Illiger. 1811.

(Murina, Illiger-, Prodromus S5^stematis Mammahum et Avium,

pag. 84. 1811).

(Mössdjur).

Ögonen oeh utöronen äro i allmänhet väl utbildade , ehuru

de sednare stundom äro dolda i hårfällen. Be främre och

haJcre extremiteterna äro af vanlig storleJc, och tummen på
framfötterna i allmänhet rudimentär. Öfverhähens processus

zygomatici äro delade i en öfre mindre och horisontell plattad,

och en undre större och verticalt hoptrycM gren genom canales

infraorhitales , som äro af medelmåttig storleJc , och hafva höjd-

dimensionen störst, samt äro upptill störst, och nedtill helt

smala, Clavicula är fullständig. Fihula är nedtill samman-
smält med tihia. Blindtarm förefinnes. Kindtänderna äro

stundom knöliga, och stundom strecMecJcnade , och stundom, med
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slutna, och stundom med öppna rötter; och deras antal är van-

ligen 3:ne å hvardera sidan i häda häharne^ sällan å D:o

i den öfre och 3:ne i den undre, eller 2:ne D:o i häda Jcä-

Jcarne.

De till denna familj hörande gnagarne hafva i allmänliet

en tjock och imdersätsig kroppsform, med korta, eller temligen

korta extremiteter, som till betydlig del äro indragna inom den

hud, som betäcker kroppen. Öfverläppen är nästan alltid framtill

delad af en vertical fåra. Framfötterna ha merendels 4 fullstän-

diga tår och en rudimentär tumme, och bakfötterna ha 5 fullstän-

diga tår. Svansen är alltid tydlig, ehuru mycket vexlande både

uti längd och hårbetäckning. Oftast är den glest hårig med tyd-

liga ringar af hudfjäll. A craniet är pannan smal och å si-

dorna mer eller mindre inknipen eller utringad, och saknar

processus postorhitales. Interparietalbenet är alltid tydligt.

Öfverkäken har vid främre kanten af foramina infraorbitalia

ä hvardera sidan en mer eller mindre utstående knöl. Kind-

bågarne äro mer eller mindre starka och utstående. Under-

käkens angularprocess utgår från underkäkens undre kant, och

är triangulär, med spetsen mer eller mindre uppåt böjd. Nj^c-

kelbenet är fullständigt, skulderbladet triangulärt, utan något

tydligt metacromial-utskott , och öfverarmens spina tuherculi

majoris eller crista deltoidea slutar med ett hoptryckt ut-

skott. Lårbenet har ej någon distinkt trochanter S-Mus, men
en starkt utstående crista glutoea der denne skulle hafva sin

plats. Yadbenet är nedtill sammansmält med skenbenet, så

att gränsen dem emellan åtminstone till dels är otydlig. Gall-

blåsa saknas i allmänhet.

I afseende på tändernas byggnad företer denna familj tvenne

skiljaktiga former, hvilka föranleda dess afdelande i 2:ne un-

derfamiljer :

1. Underfam. MUEINI, J. Gray.

Kindtänderna med fullständiga rötter. Fannan å craniet

plattad, med mer eller mindre sharpa sidohanter. Tandra-

derna horta^ och haJcre Jcanten af gombenen merendels längre

tillbaka än de bakersta kindtänderna. Framtänderna meren-

dels hoptryckta och smala.
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2. Underfam. AEVICOLINI, J. Gray.

Kindtänderna med ofullständiga rötter. Pannan å era-

niet särdeles smal^ med afrundade och starJct utringade sido-

kanter. Tandraderna längre^ och haJcre kanten af gombenen

är framom bakre kanten af de hakersta kindtänderna.

1. Underfam. MUEINI, J. Gray.

Karaktererna de nu anförda.

Denna underfamilj utgör den vida största delen af familjen,

och omfattar 30—40 slägten. På grund af kindtändernas antal

afdela vi densamma sålunda i 3me sectioner:

Sectioner:

MuRmi. 1. Mures.
lo o

Kindtänderna
^ ^

I

1^—^ 2. Sminthi.

1^—^ 3. Hydromyes.

Den sista af dessa sectioner utgöres af slägtet Hydromys,

som tillhör Australien. De båda andra sectionerna äro repre-

senterade inom vår fauna.

1. Sectio Altares,

3 3
Kindtänderna ^

—

^. Foramina infraorhitalia medelmåt-

tiga^ och upptill betydligt bredare än nedtill.

I. Slägtet Mus, Linné. 1758.

Ofverläppen kJufven. Öronen nästan nakna ^ mer eller

mindre högt uppstående ur hårfallen (= ^/•yr'^li hufvudets

längd). Framfötterna med 4 fullständiga tår och en rudi-

mentär tumme ^ som har formen af en rörlig knöl^ bärande

en liten plattad nagel ^ och bakfötterna med 5 fullständiga tår.

Fotsulorna äro nakna. Svansen merendels ungefär af krop-

pens längd, eller något kortare, glest hårig, och med en tal-

i
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rik mängd fjälliga hudringar. Kindpåsar saknas. Hårfällen

mjuk. Craniet af en mer eller mindre långsträeM oval form

,

med föga utstående, något nedböjda och smala kindhågar.

Interparietalbenet har den transversella dimensionen störst.

Trocessus coronoideus å underkäken är väl utbildad. 2:dra

bröstkotans neuraltagg är längre än de andra. Kindtänderna

aftaga i storlek bakåt, så att den bakersta är minst, men
den första är dock icke dubbelt större än den andra. Då
tandraderna, betraktas från någondera ändan

,
förete tandkro-

norna hos yngre individer 3:ne långsgående rader af knölar,

(en å kronornas midt , och en å hvardera sidan) ^ och hos

äldre med afnötta tänder 3:ne dylika rader af uppstående

emaljkanter. Kindtänderna äro egentligen knöliga, ehuru

emaljen å dem^ som äro afnötta, bildar mer eller mindre

djupt ingående, och stundom genomgående transversella och

vågiga veck. Deras slutna rötter äro 3—5. Framtänderna

äro hoptryckta och å främre sidan släta.

Skelettet. Craniet: Dess form är i allmänhet mer eller

mindre långsträckt oval, med största bredden öfver processus

zygomatici å tinningbenens partes squamosce, och med nosen

smal och starkt afsatt framom öfverkäkens okbensutskott. De

särskilda benen äro åtskilda genom permanenta sutiirer, och

äfven ansigtsregionens ben växa ej tillsamman så, som vi sett

det inom de båda sista familjerna af föregående ordning. De

särskilda delarne af nackbenet äro sammanvuxna, och endast

den öfre delen af den stora pars occipitalis har afskilt sig så-

som ett särskildt ben (os interparietale) ^ som är transverselt.

Foramen magnum är stort, men sträcker sig föga eller icke

ned på nackbenets basilardel. Processus paramastoidei äro

tydliga, men korta, och sträcka sig icke ned under *bull(B os-

sece. Nackbenets pars basilaris är midtåt kölad, samt genom

en permanent sutur skild från kilbenet. — Tinningbenets par-

tes petrosa S mastoidea äro sinsemellan sammanvuxna, men

deremot löst fastade vid de omgifvande benen. Os squamosum

är distinkt genom fortfarande suturer. Baktill gränsar det

till pars mastoidea samt nackbenet , och framtill till pannbenet.

Den longitudinella, hela undre sidan af den inre delen af ^äll-

benets processus zygomaticus upptagande fossa artieularis är

på sidorna ingalunda skarpt begränsad, och kan följaktligen

medgifva underkäken mindre sidorörelser. Den yttre öron-

17
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öppningen bildar ej någon utstående tub. Os tympanicum, eller

hiilla ossea är stor och konvex. Upptill och framtill är den förenad

med den delen difpars petrosa, som af Huxley fått namnet os proo-

ticum , och af Hyetl hos menniskan blifvit utmärkt med namnet

tegmen tympani. Mellan detta ben och os squamosum är en

halfmånformig öppning, som endast är täckt af en hinna. Vid

inre kanten af hulla ossea är en sutur, som skiljer os tympa-

nicum från den här ofvan detsamma varande delen af pars

petrosa^ hvilken del är os opisthotwum Huxley. Framåt och

inåt är hulla ossea trubbigt tillspetsad, och denna del omslu-

ter hålet för tuba Eustachii. Fars mastoidea gränsar framtill

till os squamosum, och baktill till pars condyloidea af nack-

benet, samt processus paramastoideus. — Hjessbenet begränsas

på yttre sidan endast af os squamosum. — Kilbenet företer

en permanent sutur mellan bakre och främre kilbenet, och här

är å hvardera sidan af kilbenskroppen en stor aflång öppning.

Ala magna är liten , och begränsas upptill af fjällbenet och

pannbenet. Mellan de båda lamellerna af processus pterygoidei

är en vid och grund fossa pterygoidea , och den inre lamellen

har en temligen lång hamulus pterygoideus , som är något af-

lägsnad från den främre och inre ändan af huUa ossea. Uti

fossa pterygoidea vid den inre lamellen är ett foramen. Bakom

detta och nära främre och inre ändan af hulla ossea är

foramen ovale, och utanför detta är ett annat foramen. Mel-

lan bakre och främre kilbenets vingar är en stor fissura orhi-

talis. Främre kilbenet är långt, men dess vingar äro små,

och äro till stor del upptagna af de stora foramina optica. —
Pannbenet, som är temligen långt, är genom en permanent

sutur deladt i 2:ne. Framtill mellan orbitae företer det en mer

eller miifdre stark inknipning, men har sin mellersta del plat-

tad, och saknar hvarje spår till processus postorbitales. Det

sträcker sig långt ner i orhita, och bildar dennas inre vägg,

och har der ett foramen orUtale, samt gränsar nedtill till ala

parva och öfverkäksbenet. — Silbenets lamina crihrosa är af

medelmåttig storlek , och saknar egentlig crista galli. Labyrinthi

äro temligen stora, och gränsa intill canales infraorhitales. — An-

sigtsregionen är i allmänhet betydligt kortare än hjernskålen,

samt smal. Öfverkäksbenen äro upptill korta, men sträcka sig

nedtill med sin processus alveolaris tillbaka ungefär till crani-

ets midt. Tandraden är kort, och upptager knappt hälften af

öfverkäksbenets längd nedtill. Vid inre sidan af canales infraorhi-
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tales äro öfverkäksbenen ofullständiga samt till dels membranösa.

Canales infraorhitales hafva sin verticala dimension störst, samt

äro nedtill , der de lemna genomgång för nervus infraorhitaUs^

helt smala, derigenom att öfverkäksbenen här hafva en utstå-

ende knöl eller konvexitet. Upptill äro de temligen vida, och

lemna här genomgång för stratum profimdum af muscidus

masseter. De dela öfverkäksbenen s processus zygomaiiei i 2:ne

grenar, af hvilka den öfre är liten och horisontell, och den

undre är stor och vertical, samt har den främre kanten kon-

vex och framstående. Ofvan dem vid suturen mellan öfver-

käks- och meilankäksbenen är ett litet foramen. Vid nedre de-

len af ögonhålorna, och bakom canales infraorhitales äro de

bakre mynningarne för canales palatini. — Meilankäksbenen

äro, såsom vanligt, mycket stora, och omfatta näsbenen på

hvardera sidan, samt äro genom en verklig sutur förenade med
pannbenen ungefär midt för öfverkäksbenens okbensutskott.

Inuti äro de till större delen upptagna af de stora alveolerna

för framtänderna , hvilka sträcka sig tillbaka ända till öppnin-

garne å öfverkäksbenen på inre väggarne för canales infraor-

hitales. —^ Gombenen äro små, men hafva sin bakre fria kant

ett stycke bakom de bakersta kindtänderna. Foramina palatina

äro aflånga, och vexlande till sitt läge, stundom midt för de

bakersta, och stundom midt för de mellersta kindtänderna.

Foramina incisiva^ som äro stora och långa, äro vid sin främre

del begränsade af meilankäksbenen, och sträcka sig med sin

bakre del till eller något bakom framkanten af de främre kind-

tänderna. — Tårbenen ha, såsom vanligt, sitt läge vid främre

orbitalvinkeln , under den öfre grenen af öfverkäksbenens ok-

bensutskott. De äro framtill ofullständiga, och foramina la-

crymalia äro belägna vid deras membranösa del. — Näsbenen,

som räcka lika långt tillbaka, som meilankäksbenen, äro långa

och smala, samt bakåt afsmalnande, och genom en verklig

sutur förenade med pannbenen. — Okbenen äro små och tem-

ligen korta, så att den större delen af de något nedåt böjda

och smala kindbågarne utgöres af okbensutskotten. — Under-

käken har hvardera sidohälften kort och hög, och liksom å den

öfre är der ett långt afstånd mellan framtänderna och de första

kindtänderna. Framtändernas alveoli sträcka sig tillbaka midt

under processus coronoidei, och deras gräns är här antydd ge-

nom en knöl å yttre sidan af den uppstigande grenen. Pro-

17*
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cessus coronoideus är ej stor, men högre än processus condy-

loideus^ samt tillspetsad och bakåt böjd. Frocessus condyloi-

deus är bakåt och något litet uppåt riktad, samt hoptryckt,

och den aflånga ledknappen är undertill starkt afsmalnande.

Frocessus angularis är mycket stor, utgående från underkäkens

undre kant, å inre sidan konkav, med undre kanten konvex,

och med den trubbigt tillspetsade spetsen något uppåt riktad.

Från dess undre kant går å yttre sidan af underkäkens corpus

en upphöjd kant eller crista till basen af främsta kindtandens

alveol, tjenande till fäste för musculus masseter ^ och strax

framom den är här ett foramen mentale. Foramen maxiUare

posterius har sitt läge å inre sidan vid basen af processus

condyloideus.

Balen: Atlas har en liten låg neuraltagg, men en temli-

gen stor hoptryckt hypapophys. Dess öfre båge har å hvardera

sidan ett foramen vertebrale. Dess vingformiga sidoutskott äro

korta. F^pistropheus har en stor hoptryckt neuraltagg, men
saknar hypapophys. De öfriga halskotorna hafva låga neural-

taggar. Den 6:te har temligen stora parapophyser ; men å de

föregående äro de otydliga. — Bröstkotorna äro 13. Den l:sta

har en helt liten eller rudimentär neuraltagg. Den 2:dra der-

emot har den högre än å någon af de andre. De följande

3:dje—9:de bröstkotornas neuraltaggar äro sinsemellan nästan lika

långa, och de bakre af dem äro starkt lutande bakåt. Den 10:de

bröstkotans neuraltagg är något litet kortare , och nästan omärk-

ligt bakåt riktad. Den ll:tes är något kortare än den samt riktad

rätt upp. De å 12:te och 13:de, som äro ännu lägre, äro riktade

framåt. På l:sta—9:de bröstkotorna äro metapophyserna märk-

bara såsom en mer eller mindre tydlig knöl ofvan diapophy-

sen, men anapophyserna äro å dessa föga märkbara. Dessa

sednare uppträda distinkta å 10:de bröstkotan, ehuru de å den

ännu icke äro fullständigt skilda från de förra. A ll:te—13:de

bröstkotorna äro de fullständigt åtskilda, och metapophysen

visar sig här såsom en knöl å prsezygapophysen , och anapophy-

sen uppträder på dem såsom ett bakåt riktadt utskott på sidan af

verteberkroppen , hvilket stöter intill undre delen af den följande

kotans prsezygapophys. — Ländkotornas antal är 6, af hvilka lista

och 2:dra ha särdeles låga neuraltaggar, och obetydliga spår af

sidoutskott eller diapophyser. Ingen af dem har hypapophys.

På alla äro metapophyserna tydliga, ehuru ej af någon synner-

lig storlek, och lista—4:de hafva anapophyser. A 3idje- 6ite
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tilltaga sidoutskotten eller diapopliyserna i storlek bakåt, samt

äro riktade nedåt och framåt. Dessa kotor hafva äfven de stör-

sta neuraltaggarne , hvilka äro riktade något framåt , ehuru minst

så på den bakersta, samt äro större än på bröstkotorna. —
Korsbenskoforna äro 4, och höftbenen äro fastade vid de båda

främsta. Ingen af dem har hypapophys. — Svanskotorna äro 31.

Vid suturerna mellan 2:dra— 5:te hafva vi funnit små haemapo-

physer, och lista— 6:te ha väl utbildade diapophyser. — Kefbenen,

som äro 13 par, äro spensliga, och de 7 första paren äro med
refbensbrosken fastade vid bröstbenet, eller äro costce verce. —
Bröstbenet består af 6 leder, med inbegrepp af processus ensifor-

mis , som är lång och smal , med ett bredt brosk vid spetsen.

Mamihrium är framtill vid fästet för lista paret refbensbrosk

utbredt, samt å undre sidan skarpt köladt.

Extremiteterna : Skulderbladet är subtriangulärt, med
hög spina, som delar dess yttre sida i 2ine nästan lika stora

fossm. Dess öfre kant är bågböjd, och dess hals är lång.

Äcromion är lång, och med den afrundade spetsen något ut-

bredd i ett plan, som är nästan parallelt med skulderbladets

plan, samt saknande metacromialutskott. Processus coracoi-

deus är lång och böjd. — Öfverarmbenet är något kortare än

armbågbenet, och har tuhercula majtts S minus små. Från

den förre utgår en hög spina ^ som ungefär på midten af be-

nets framsida slutar tvärt med ett utskott. Benets nedre ända

är temligen bred. Fossa anconcea är grund, men dock genom-

bruten af ett litet hål. — Underarmens båda ben äro distinkta,

men sammanvuxna efter hela sin längd, och ulna är betydligt

större än radius, och har en temligen stor olecranon. — Car-

pus har 9 ben, hvaraf endast 3ine i den öfre raden, derigenom

att ossa naviculare S lunatum äro sammanvuxna. I 2idra

raden äro således 6 ben. Af dessa finnes ett öfvertaligt ben

fästadt å fotens inre sida mellan ossa naviculare & midtangulum

majus. Ett öfvertaligt os intermedium s. centrale förefinnes mel-

lan ossa navicularo-lunatum
,
midtangulum minus och capitatum,

— Tummen, som är mycket kort, har dock ett metacarpalben

och 2ine phalanger, men har ingen klo, och dess sista phalang

har derföre ej formen af klophalang. — Bäckenet är temli-

gen litet, men med fullständig symphysis mellan blygdbenen.

Höftbenen äro riktade nästan parallelt med korsbenet, och

deras främre ända är något bredare och utåt böjd. Långs

midten af deras yttre sida är en köL Linea ossis ilei slutas
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baktill framom acetahulmn med en stark knöl, splna ilei.

Tuberculum ileopectinmum är tydligt. Sittbenet är baktill af-

rundadt, utan tydlig sittknöL Foramen oMuratorium är stort.

— Lårbenet är något hoptryckt samt litet kortare än under-
benet. Dess halfsphseriska ledhufvud sitter på en lång, uppåt
och inåt riktad hals. Trochanter major står något högre upp
än ledhufvudet

, och trochanter minor är starkt utstående. Från
yttre sidan af trochanter major sträcker sig ned till nära midten
af benets yttre sida en crista glutcBa, som å sin midt, isyn-

nerhet hos mössen, är så starkt utstående, att den här närmar
sig egenskapen af en trochanter 3:tms. — Af underbenets båda
ben är skenbenet (tihia) mycket större än vadbenet (fihula).

Den öfre trekantiga delen af det förra är något bågböjd framåt,
och har der framtill en skarp och lång crista tibice, och på
dess bakre sida äro 2me temligen höga och skarpa linece ohli-

qu(B. Vadbenet, som ungefär med sin nedre V3 är så sam-
mansmält med skenbenet, att gränsen dem emellan försvunnit i),

samt äfven med den öfre, tjockare och krokformiga ändan är

fastvuxet med detsamma, har sitt läge bakom det, och är,

med nämnde undantag, skildt från det genom ett stort aflångt

mellanrum. — Tarsens ben äro 8, derigenom att den å inre

sidan mellan astragahis, calcaneus och os cuneiforme limum
har ett öfvertaligt ben, hvilket dock stundom sammanväxer med
innertåns metatarsalben.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna hafva sin främre

sida gulbrun och slät, stundom plattad och stundom konvex,
och merendels både utåt och inåt begränsad af en temligen

skarp kant. De äro tjockare, kortare och starkare böjda än de

undre D:o. Den lista kindtanden, som är den största, har kro-

nan något kortare än kronorna af de båda andra tillsammantagna.

A unga individer, isynnerhet af de mindre arterna, företer dess

krona 8 spetsiga knölar, af hvilka 3:ne vid yttre kanten , 3:ne

långsåt midten, och 2:ne vid inre kanten. Hos äldre individer

med afnött krona företer denna 2:ne från yttre sidan uti den-

tinen djupt ingående, böjda och slingriga eller vågformiga
emaljveck, samt, då tandraden betraktas framifrån, 3:ne långs-

gående rader al mer eller mindre upphöjda kanter af emaljen,

af hvilka den vid inre kanten i allmänhet är den högsta. Då
tandkronan är ännu mera sliten, äro dess emaljveck halfmån-

1) Hos unga individer är gränsen dem einellan nedtill tydlig.
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formiga och genomgående från yttre till inre kanten af tanden,

och bilda derigenom 3:ne mer eller mindre tydligt halfmän-

formiga, af emalj omslutna fält af dentin. Den 2:dra kindtan-

den är något mera än hälften så stor som den lista, och har

hos yngre å kronan 6 spetsiga knölar, äfvenledes i 3:ne långs-

gående rader, 2:ne i hvarje rad. Då dess krona är afnött, fö-

reter den samma utseende, som den å den l:sta, d. v. s. den

har 2me genomgående emaljveck, som bilda 3me smala fält af

dentin. Den 3:dje kindtanden, som är den minsta, och hvars

krona har en rundadt-ovalform , har hos unga individer omkring

4 otydliga knölar, hvaraf inga å midten. Den afnötes tidigare än

de andra, och har då 2:ne från inre sidan djupt ingående
,

eller

genomgående emaljveck, eller ock stundom 2:ne emaljöar, då

den är ännu mera afnött. Hela tandradens längd är ungefär

lika med gommens bredd baktill, och den räcker icke till gom-

benens bakre fria kant. Hos lista kindtanden hafva vi funnit

3—5 slutna rötter, hos den 2idra 3—4 Dio, och hos den 3idje

3ine Dio. Tandraderna äro bakåt mer eller mindre märkbart

divergerande samt afsmalnande. - Under käke ni Framtän-

derna äro af en betydlig längd, så att bakre delen af deras

alveol ligger under basen af kronutskottet , samt hafva sin främre

sida konvex, och gulbrun. Ifven här aftaga kindtänderna i

storlek bakåt, så att den bakersta är den minsta, men skillnaden

i storlek är ej så stor, som hos de öfre. De skilja sig dess-

utom från dem derigenom, att de å kronorna endast hafva 2me

långsgående rader af knölar, eller upphöjda emaljkanter, af

hvilka den lista har 7, nemligen 3ine å hvardera sidan och en

helt liten framtill, den 2idra 4, och den 3:dje 3ine. För öf-

rigt förete de samma modifikationer i mån af afnötningen, som

de i öfverkäken.

Af detta slägte äro 100—120 arter kända, från alla verlds-

delar, men de som förekomma i Nord-Amerika ,
och möjligen

äfven i Syd-Amerika, äro dit importerade. Inom Sverige och

Norge hafva vi åtminstone 4 arter, och sannolikt en 5ite.

De äro lifliga och raska djur, som med behändighet klättra,

stundom t. o. m. uppför hängande snören , samt hafva ett snabbt

lopp med långa språng. De hålla ofta i framfötterna de mindre

föremål, som de äta eller söndergnaga. De äro allätande, och

deras glupskhet är nogsamt känd genom den förstörelse ,
som de

åstadkomma såväl i visthus och andra förrådshus, som stundom

ute på fälten. Denna glupskhet går stundom så långt, att de äta
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upp hvarandra och sin afföda. De äro ilskna och stridslystna, och
de större arterna utrota, eller fördrifva ofta de mindre och sva-

gare, och hanarne anställa med hvarandra häftiga strider om
honorna. Dessa sednare ha 3—6 par spenar dels på bröstet

och dels på buken. Deras förmåga att föröka sig är synner-

ligen stor, och under den blidare årstiden, och stundom äfven

under vintern, yngla de flera gånger hvarje år, samt föda hvarje

gång från 4 till 10 å 12 ungar. Dessa äro vid födseln blinda.

En del af hithörande arter äro helt små, men en del andra äro

temligen stora, och man känner utländska arter, hvars kropps-
längd kan stiga till mera än en fot.

Till underlättande af bestämningen af de 4 till vår fauna

hörande arterna meddela vi här öfver dem en synoptisk tablå.

Mus.

Pann-
benen..

'med upphöjda sidokan-

ter. Öronens längd från

basen af yttre kanten

ungefär lika med . .

utan upphöjda sidokan-

ter. Interparietalbenets

sidodelar
,

Va af hufvudets 1.

Arter:

1. rattus, Linné.

Va af hufvudets 1. 2. decumanus ,VKLhhii.

•afsmalnande och mer

eller mindre till-

spetsade 3. sylvaticus, Linné.

jemnbreda och trub-

biga, eller snedt af-

huggna 4. musculus , Linné.

A. Råttor: Fannhenen med upphöjda sidokanter.

1. Mus rattus, Linné.

Svarta Råttan.

Oronens längd från yttre sidan af deras bas ungefär
lika med hufvudets halfva D:o^ och öronen nästan nakna.

Svansen längre än kroppen. Ofvan svartaktig eller svartgrå^

under mörkt askegrå eller hlågrå. Craniet har bredden öfver

yttre öronöppningarne större än Vs ^/ ^^ss längd. Inter-

parietalbenet har imgefär formen af ett cirkelsegment, som är
mindre än en halfcirkel, och hvars böjda linie är riktad bakåt,

och hvars sidovinklar följaktligen äro spetsiga. Be upphöjda
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lister på hjesshenen , som utgöra en fortsättning af de upp-

höjda sidokanterna på pannbenen^ äro något håghöjda utåt,

och hjessan är märhhart hullrig. Be öfre tandraderna äro

ungefär liJca långa, som foramina incisiva.

Mus rattus, Linné: Systema Naturse, edit. 10:ma, pag. 61. — 1758.

„ Idem: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 12. — 1761.

,, „ Pallas: Novae species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 93. — 1778.

,, ,, C. P. Thunberg: Beskrifning på svenske djur, pag. 35.

— 1798.

,, A. J. Eetzius: Faunae Svecicse pars l:ma, pag. 34. —
1800.

Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 165.

— 1811.

,, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl., pag. 336. — 1847.

,, „ J. H. Blasius: Naturgescliichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 317. — 1857.

„ „ A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, pag. 244. —
1865.

liattm domesticus , L. J. Fitzinger: Versuch einer natiirlichen Anordnung

der Nagethiere (JRodentia); Sitzungsberichte der Kaiserl.

Akad. der Wissensch. matliem.-naturwissensch. Classe

zu Wien, Bd. 56, l:e Abtheil., pag. 64. — 1867.

Anm. På grund af den föränderlighet uti färgteckningen, som denna

arten i sydligare länder företer, och på grund af den öfverensstämmelse

uti plastiska förhållanden, som mellan denna och Mus alexandrinus , Geof-

FEOY förefinnes , förenar V. Fatio dessa båda former med hvarandra. Mus
alexandrinus har blifvit funnen i Egypten och på flera ställen i södra Europa.

Beskr. $ i sprit förvarad. Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten 67.20 tum eller 184: millim. L. af hufvudet t.

eller 45 mill. L. af örat från basen af yttre kanten 7io t- ^ll^r

21 mill. L. af bakfoten till hälen från klospetsarne 1 7io t.

eller 36 mill. L. af svansen 6 t. eller 204 mill. — En an-

nan $ har kroppslängden 67io t- eller 201 mill.

Kroppsformen är något mindre undersätsig än den af bruna

råttan. Nosen är, såsom vanligt, långt framstående framom

munnen. Endast yttersta nosspetsen är naken. Den fåra, som

delar öfverläppen framtill, fortsättes öfver nosspetsen. Morr-

håren äro mycket långa, och de längsta räcka långt bakom

1) Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I, pag. 198.
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öronen. Af transversella gomlister finnas 2 stora framtill , som

äro mera än dubbelt större än de följande , och 5 smärre bakom
dessa. Endast de 2me främsta och de 2:ne bakersta äro odelade

i midten^), och med undantag af den främsta, äro alla fint

crenulerade. Öronen äro högt uppstående, ovala, och af en

ljusare gråbrunaktig färg, inuti blekare. Fötterna äro starka,

de bakre betydligt längre och större än de främre, och å alla

äro tårna utan spår till simhud vid basen. Den knölformiga

rudimentära tummen å framfötterna har en liten konvex nagel.

Alla fötterna äro nakna under, och ofvan kort och temligen

glest håriga, med åtliggande hår. Framfötterna ha å fotsulorna

5 trampknölar, och omkring 6 tvärgående hudskifvor under

hvarje tå. Bakfötterna ha 6 trampknölar, och 7—8 tvärgående

hudskifvor under tårna. A svansen, som är betydligt längre

än kroppen från nosspetsen till svansroten, samt mot den nå-

got trubbiga spetsen märkbart aftager i tjocklek, hafva vi räk-

nat ungefär 220 fjällringar -). Den är af samma mörka svart-

brunaktiga färg både ofvan och under. Dess hår äro glesa,

korta och styfva, och fjällringarne ses tydligen mellan dem.

Yid basen är den ganska tjock. Hårfällen är tvåfaldig, och be-

står dels af längre och styfvare borstlika hår, och dels af en

kortare och tätare bottenfäll. Vi hafva hos honan funnit 5 par

spenar, af hvilka 3me par på buken och 2 D:o på bröstet.

Samma antal anföres af Nilsson. — Färgen är ofvan svartaktig

eller svartgrå. En del af de längre håren äro vid spetsen svarta,

och visa i solljuset en iridescerande glans, samt äro längre ned

ljusgrå. En del af dessa hår, isynnerhet på kroppssidorna, äro

äfven vid spetsen ljusgrå. Bottenfällen är askegrå. Under är

färgen mörkt askegrå eller blågråaktig. De yngre äro ofvan

mörkare än de gamla , samt med en starkare iridescerande glans.

Mellan öfre och undre kroppssidornas färg förefinnes ingen färg-

gräns — Såsom tillfällig varietet är den någon gång helt

och hållet svart, eller och hvit med röda ögon.

1) Den af Blåsius för denna och följande arten uppgifna karakteren,

att hafva gomlisterna i midten odelade, är, enligt våra iakttagelser, ej

konstant för någondera.

2) Hos större exemplar skall antalet af fjällringar å svansen stiga till

250—260.

3) Yi hafva icke hos oss iakttagit någon annan färgvarietet af denna

arten, än den här beskrifna. Den färgvarietet, som man kallat Mtts ale-
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Craniet. Längd 44 mill. Bredd öfver yttre öronöppniii-

garne 18 mill. Hjessan är något kuUrig, och de upphöjda li-

ster, som på sidorna begränsa densamma, äro något bågböjda.

De upphöjda sidokanterna af pannbenen äro ganska höga, och

divergera starkt bakåt, så att afståndet mellan dem framtill

innehålles mera än 27-2 gånger i deras afstånd vid bakre delen

af pannbenen. Detta sednare afstånd är ungefär lika stort , som
bredden af interparietalbenet. Pannan är baktill något litet

konkav. Nackbenets basilardel är framåt starkt afsmalnande.

Nackhålet (foramen magmim) är föga bredare än högt. Hj ess-

benens bredd mellan deras yttre suturer är större än pannbe-

nens längd.

På Linnés och Thunbergs tid, och äfven i början af detta

seklet var svarta råttan allmän i Sverige , med undantag af dess

allra nordligaste trakter. Under Linnés tid var bruna råttan

okänd hos oss , och har tillfölje deraf antagligen sedan dess hit

invandrat. Det är påtagligt, att den förra blifvit utrotad och

förjagad af den sednare, emedan den försvunnit i nästan alla

de trakter, der denna hunnit utbreda sig, samt uppträda i nå-

gon betydligare mängd. Då detta nu är fallet i nästan alla

trakter af landet, med undantag af de aflägsna Lappmarkerna,

så har följden deraf blifvit den, att svarta råttan i allmänhet

är sällsynt eller sporadisk, och vanligen blott träffas vid men-

niskoboningarne i de aflägsna skogstrakterna. Den är nemli-

gen , liksom i allmänhet förhållandet är med bruna råttan , bun-

den vid dessa boningar, der den lefver af diverse födoämnen

och affall. Under dylika förhållanden förekommer den emeller-

tid från Skåne åtminstone till nordliga delarne af Svea Land.

Prof. Nilsson har erhållit den från de nordligaste delarne af

Skåne, och Philos. Doctor S. F. Söderlund har förärat härva-

rande Universitets zoologiska museum exemplar, som af honom

blifvit tagna i Helsingland. På ett och annat ställe bibehåller

den sig ännu talrikare än bruna råttan. Så anförer C. E. Sund-

ström^), att den "i Qvistbro landslag" inom Örebro län är tal-

rikare än den. Någon gång förekommer den ännu i större stä-

der, ehuru den i allmänhet från städerna blifvit förjagad af den

xandrinus, är i det närmaste af samma färg, som Mus decumanus, ehum
stundom utan skarp färggräns på kroppssidorna. Mellan denna färgvarietet

och den genuina mörka förefinnas, enligt V. Fatio, en hel del öfvergångar.

1) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna
,
pag. 8.
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följande arten. Så nämner A. E. Holmgken, att den, ehuru

sparsamt, årligen fångas i Stockholm. Enligt K. Collett^), är

Kongsberg det enda ställe i Norge, der den förekommer. En-

ligt C. Lundahl ^) förekommer den i mängd uti uppstäderna i

Finland. För öfrigt förekommer den sporadisk i mellersta och

södra Europa, och enligt J. F. Bratot här och der i mellersta

och södra Eyssland, t. o. m. i Caucasien och Georgien. Dess-

utom är den med fartyg importerad till diverse olika trakter af

jorden, och deribland t. o. m. till Australien. Sannolikt är den

ursprungligen äfven importerad till Europa från södra Asien

eller nordöstra Afrika. Den är skadlig på samma sätt, som

följande art, men då den är mindre, torde den dock kunna an-

ses ej vara fullt så skadlig, som den, hvadan det ingalunda

kan antagas såsom något fördelaktigt byte, att i stället för den

hafva erhållit denna sednare.

2. Mus decumaims, Pallas.

Bruna Båttan.

Öronens längd från yttre sidan af deras has ungefär

lika med ^/^ af hufvudets D:o , ocJi öronen mycJcet glest håriga.

Svansen kortare än kroppen. Ofvan gråbrun, dels med gul-

brun och dels med svart anstrykning^ derigenom att dels gul-

bruna och dels svarta längre styfva hår bilda en stor del af

hårfällen, isynnerhet på ryggens midt. Under gråhvit eller

smutsigt hvit, med temligen skarp färggräns på nedre delen

af kroppssidorna. Craniet har bredden Öfver de yttre öron-

Öppningarne lika med Va ^^^^ längd, hiterparietalbenet

har ej formen af ett cirkelsegment , utan nästan af en trans-

versell rhomboid, med sidodelarne trubbiga, och dessas bakre

vinklar riktade bakåt, och med den bakre kanten något böjd.

Be upphöjda listerna på hjessan, som utgöra en fortsättning

af de upphöjda sidokanterna på pannbenen^ äro räta, och

hjessan är nästan plan. Be öfre tandraderna äro kortare än

foramina incisiva.

1) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 7:de årg. pag. 22.

2) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogi ; Finska Vetensk.

Societ:s Handl. 1851, pag. 290.
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Mus äeeumanm, Pallas: Novae species Quadrupediim e Glirium ordine,

pag. 91. — 1778.

,, ,, A. J. Eetzius: Faunse Svecicse pars l:ma, pag. 34. —
1800.

„ „ S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 341. — 1847.

„ ,, J. H. Blasius : Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 313. — 1857.

„ „ A. E. HoLMGEEN: Skandinaviens Däggdjur, pag. 245,

med figur. — 1865.

JRattus decumanus, L. J. Fitzinger: Yersucli einer natlirlichen Anordnung

der Nagethiere (Bodentia); Sitzungsbericlite der Kaiserl.

Akad. der Wissensch. mathem. -naturwissensch. Classe,

Bd. 56, l:e Abtheil. pag. 66. — 1867.

BesJcr. Q . Längd af kroppen från nosspetsen till svansens

bas 8 tum, eller 240 millim. L. af hufviidet t. eller

58 mill. L. af örat från basen af yttre kanten ^y^^ ^-

23 mill. L. af bakfoten från klospetsarne till bälen l^o ^•

eller 40 mill. L. af svansen ö^io t. eller 189 mill.

Kroppsformen tjock och nndersätsig, med korta fötter,

isynnerhet de främre. Nosen något kortare och trubbigare än

hos föregående, och nosspetsen endast naken och köttfärgad

omkring näsborrarne. Den fåra, som delar öfverläppen fram-

till, fortsattes öfver den nakna delen af nosspetsen. En del

af morrhåren, fastän ej fullt så långa, som hos föregående,

räcka dock bakom öronen. Af transversella gomlister förefinnas

7, hvaraf de båda främsta äro mera än dubbelt större än de 5

följande, och alla dessa sednare, med undantag af den sista,

äro i midten delade af en liten öppning. Alla, såväl de större

som de mindre, hafva den fria kanten fint crenulerad. Långs

midten af gommen baktill är en liten hudsöm. Öronen synas

temligen små, och äro bredt ovala. De äro till dels nakna,

och förete endast en mycket tunn hårbetäckning å yttre sidan,

samt å inre sidan närmare kanterna. Deras färg är blekt grå-

rödaktig, vid kanterna mörkare, och å yttre sidan vid spetsen

med en svartbrunaktig fläck. Fötterna äro proportionsvis nå-

got mindre än hos föregående, samt under nakna, och ofvan

täckte af korta tilltryckta hår. De främre hafva 5, och de

bakre 6 trampknölar. De äro ofvan gråhvitaktiga. Tårna å såväl

främre som bakre äro vid basen förenade genom en liten sim-

hud. Den knölformiga rudimentära tummen har en liten kon-
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vex nagel. Tårna hafva å undre sidan 5 transversella hudskif-

vor. A svansen, som är betydligt kortare än kroppen, har jag

räknat endast 186 fjällringar Den är mot spetsen jemnt

afsmalnande, med glesa, styfva, korta och tilltryckta hår, som
ofvan svansen är svarta, och under densamma gråhvita. Hår-

fällen företer dels längre och styfvare hår, och dels en kortare,

tätare och mjukare bottenfäll, som är askegrå. Honan har 6

par spenar, hvaraf 3:ne par på bröstet, och de andra på buken.

— Färgen ofvan och på sidorna utgör en blandning af gråbrunt,

gulbrunt och svart. De längsta håren hafva svart spets, och

dessa äro isynnerhet talrika på ryggen och länden. Jemte dessa

äro en ännu större mängd hår, som i spetsen äro gulbruna.

Mellan dessa synas en del kortare, som hafva gråaktig spets.

Midåt ryggen och länden är färgen mest skuggad af svart, och

nedre delen af kroppssidorna är ljusast. Under är den grå-

hvit, med temligen skarp gräns mellan denna färg och kropps-

sidornas. Enligt Nilsson är honan ofvan mera grå, och under

mera hvit, än hanen.

Den varierar tillfälligtvis, och är stundom helt och hållet

hvit med röda ögon. Någon gång är den ofvan ljust isabell-

färgad^). Mera sällan är den helt och hållet svart, under nå-

got blekare, och med en mer eller mindre stor hvit fläck i

bringan

Craniet. Längd 51 miilim. Bredd öfver yttre öronöpp-

ningarne 18 mill. Hjessan är nästan plan, och de upphöjda

lister, som begränsa den å sidorna, äro räta, och divergera ej

starkt bakåt. De upphöjda sidokanterna på pannbenen äro gan-

ska höga, och divergera starkare bakåt, men afståndet mellan

dem framtill innehålles endast 2^/^ gånger i deras afstånd vid

den bakre delen af pannbenen. Detta sednare afstånd är mindre

än bredden af interparietalbenet. Pannan är baktill plan, eller

något litet konvex. Nackbenets basilardel är framåt ej starkt

afsmalnande. Nackhålet (foramen magnum) är betydligt bre-

dare än högt. Hjessbenens bredd mellan deras yttre suturer

1) Stundom är svansen något längre , och fjällringarnes antal skall då

,

enligt Blasius, stiga till 210.

2) Båda dessa varieteter förvaras å härvarande Universitets Zoologiska

museum.

3) En sådan varietet beskrifves af Nilsson i Skandinavisk Fauna.
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är ungefär lika med pannbenens längd. Interparietalbenet är

af en något irregulier, nästan rhomboidisk form. I midten af

framkanten har det en kort spets, som inskjuter mellan hjess-

benen. A sidorna är det snedt afskuret, med sidokanterna di-

vergerande bakåt, och följaktligen de främre sidovinklarne

trubbiga, och de bakre spetsiga. Dess bakre kant är något

bågböjd.

Bruna råttan är numera utbredd öfver hela landet, med

undantag af Lappmarkerna, och en och annan långt aflägsen

skogs- eller bergstrakt. Yi hafva redan under föregående art

anfört, att den på Linnés tid här var okänd, och att den följ-

aktligen sedan dess hit invandrat, eller sannolikt blifvit med
fartyg hit importerad från Eyssland eller Tyskland , der den

blifvit iakttagen något tidigare , än här. Enligt Nilsson lär den

ej hafva blifvit funnen i Sverige förr än den på 1790-talet an-

träffades i Skåne. Den har af A. J. Ketzius blifvit upptagen i

hans Fauna Svecica, som utkom 1800, och var naturligtvis då

af honom känd såsom svensk
,
isynnerhet som han för den upp-

gifver dels namnet "Brun Eotta" såsom svenskt i allmänhet,

och dels det af "Jordrotta" såsom Skånskt. Den var äfven känd

af Thunbeeg såsom inhemsk, dä han 1798 utgaf sin lilla dägg-

djurs-fauna, "Beskrifning på Svenske Djur," men han har deri

icke under rätta namnet beskrifvit den Den har således san-

nolikt icke anträffats i Sverige förr än mot slutet af förra seklet.

Enligt Pallas hade den inom Europa först blifvit iakttagen

i sydöstra Eyssland, hvarest den uppträdde med en betydande

invandring till Astrachan under hösten 1727. Huruvida den

dit invandrat från Europa, eller från sydligare länder, d. v. s.

mellersta Asien
,
vågar han dock icke afgöra ^) ; men han upp-

gifver likväl, att han hade erfarit, att den förekommer i Per-

1) Uti hans beskrifning öfver 3Ius sylvaticus förekommer åtskilligt,

som häntyder på, att han mider detta namn beskrifver Mus deciimanus.

Han säger t. ex. att den är lika stor som M. rattus, och är stundom så

stor och grym, att katten knappt vågar sig på den; samt håller sig i hu-

sen , liksom M. rattus. 1 afseende på dess lefnadssätt för öfrigt anför han

åtskilligt, som tydligen är lånadt från kända uppgifter om den rätta M.
sylvaticus.

2) Novse species Quadrupedum e Giirium ordine, pag. 92.

3) Enligt en sednare uppgift af samme författare (Zoographia Eosso-

Asiatica) hade den kommit från Kumaniska steppen.
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sien, hA^arifrån Gmelin hade skickat honom exemplar, och han

förmodar, att den derstädes varit m'sprungligen bosatt. Häraf

synes emellertid följa, att den till södra Kyssland, och sanno-

likt andra angränsande länder i sydöstra Europa från angrän-

sande delar af Asien invandrat på 1720-talet. Enligt J. E. Bråndt

är den äfven i Caucasien och Gilan ursprungligen vild, d. v. s.

förekommande i vildmarkerna, och ej vid husen. I Persien

skall den icke hålla sig vid menniskohoningarne , utan i sådana

jordhålor, der piggsvin haft sitt tillhåll Den är allmän äf-

ven i Norge, och Nilsson synes förmoda, att den kommit ti-

digare dit än till Sverige. Den lär icke förekomma i Sibirien.

Yid Archangel hafva vi emellertid funnit den talrik. Till Eng-

land lär den hafva kommit redan 1730. Ehuru den hos oss

stundom är ganska talrik, der den utan hinder får föröka sig,

uppträder den dock i de varmare länderna i större massor än

här, och anställer följaktligen ändå större skada der än hos oss.

Den ynglar 3:ne eller möjligen flera gånger under året, och kan

få 8 å 10 å 12 ungar hvarje gång.

B. Möss: Pannbenen utan upphöjda sidokanter.

3. Mus sylvaticus, Linné.

Shogsmusen.

Alltid skarp gräns mellan Öfre kroppssidans grågulaktiga

och den undres D:o rent hvita färg. Hos fullvuxna individer

är afståndet mellan främre ögonvinkeln och nosspetsen större

än det mellan samma Ögonvinkel och örat. Bakfoten från
hälen till de mellersta klospetsarne är lika lång som under-

benet på sjelfva djuret , och längre än detsamma på skelettet.

Interparietalbenet är åt sidorna afsmalnande och mer eller mindre

tillspetsadt. Kindbågarne äro mycket smala. Processus zy-

gomatici å öfverkäksbenen hafva framkanten af den undre gre-

nen rät. Poramina incisiva sträcka sig icke tillbaka mellan

de främsta kindtänderna

1) I Skåne hafva vi någon gång tagit den ute på fältet i jordhål, som

den sjelf gräft sig.

2) Den vanligen anförda skillnaden, uti färgteckningen och proportio-

nen mellan kroppens och svansens längd , mellan skogsmusen och husmusen

,

är ej konstant. Såsom blifvit anfördt i Skandinavisk Fauna, träifar man
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Mus sylvaticus, Linné: Fauna Svecica, pag. 12. — 1761.

Pallas: Novse species Quadrupedum e Gliriura ordine,

pag. 94. — 1778.

,, ,, A. J. Eetzius: Faimae Svecicse pars l:ma, pag. 36. —
1800.

„ „ S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 346. - 1847.

,, „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 322. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 249. —
1865.

„ „ L. J. FiTZiNGER: Versuch einer natmiichen Anordnung der

Nagethiere (JRodentia); Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad.

der Wissensch. zu Wien, mathera.-naturwissensch. Classe.

Bd. 56, l:e Abtheil. pag. 69. — 1867.

„ „ V. Fatio: Famie des Vertébrés de la Suisse, vol. I, pag.

210. - 1869.

Anm. Uti "Den danske Stats og Norges Pattedyr" har Melchior
såsom särskilda arter upptagit 2:ne former af skogsmusen, med följande

namn och karakterer 2) : 1. "Mus flavicolUs — Hälen af Kroppens Laengde;

Örene 6—7'* höie; guult Baand over Brystet; Störreisen 3^6—4 72*- — 2.

''Mus sylvaticus — Hälen 7io af Kroppens Lsengde; Örene 5 höie;

intet guult Baand over Brystet; Störreisen 3— 3Vi2''-" Dessa 2:ne former

hafva sedermera af E. Erslev ^) återupptagits såsom distinkta arter, med
det tillägg, att hos "ilf. flavicolUs er Bagfodens Liengde kortere än Af-

standen fra Snuden til Öret ; hos M. sylvaticus — denne Afstand samt att

man träffar gamla individer af bådadera. Sednare författare hafva i all-

mänhet, och såsom det synes med rätta, förenat dessa former under en

art. Såsom vi redan hafva yttrat, är svansens längd, enligt vår erfaren-

het, mycket föränderlig både hos skogsmusen och husmusen, och den kan

hos oss ej sällan af husmusen en varietet med skarp gräns mellan öfre och

undre kroppssidornas färg. Vi hafva erhållit skogsmöss, som haft svansen

ej blott lika lång som kroppen, utan ofta t. o. ra. längre än den, och enligt

vår erfarenhet har husmusen den ofta kortare än kroppen. Den bästa ka-

rakteren är utan tvifvel den , som lemnas af interparietalbenet. Hos ungarne,

som äfven genom den kortare nosen mest närma sig till Mus musculuSy

är interparietalbenet ej så starkt tillspetsadt å sidorna, som hos de full-

vuxna, men benet har dock äfven hos dem sin karakteristiska form. Un-

garna hafva äfven bakfötterna proportionsvis kortare än hos de fullvuxna.

1) Pag. 99 & 102. - 1834.

2) Karaktererna äro här återgifna sådana de blifvit framställda af

E. Erslev. De för båda formerna gem.ensamma, af Melchior gifna , hafva

blifvit uteslutna.

3) Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres 5:te Möde i

Kjöbenhavn 1847, pag. 944 (tr. 1849).

18
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derföre alls icke tagas i betraktande vid artdistinktionen; och vi hafva

iakttagit, att det gula bandet å bröstet är det vanliga hos vår skogsmus,

ehuru det någon gång kan saknas hos sådana, som eljest fullkomligt likna

dem, som hafva det. Hvad skillnaden i storlek beträffar, så kan denna

naturligtvis icke läggas till grund för artskillnad, om inga andra säkra

karakterer förefinnas. Tvärtemot Erslevs påstående, hafva vi hos formen

M. flavicollis funnit bakfoten fullt lika lång, som afståndet mellan nos-

spetsen och örat, så att denna karakter ej är att bygga på.

jBesJcr. cT, fullvuxen Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten SVm tum, eller 96 millim. L. af hufvudet 1 Vio

t. eller 33 mill. L. från ögat till nosspetsen V-i ^- ^^^^^

mill. Afståndet mellan främre ögonvinkeln och örat ej fullt

Vio t. eller 11 mill. L. af örat från basen af yttre kanten ej

fullt t. eller 17 mill. L. af bakfoten från hälen till de

mellersta klospetsarne ^720 t- ^^^^^ 26 mill. L. af svansen 3 ^720

t. eller 106 mill. En hane från Upsala, nyligen fångad, hade

kroppslängden 37io t- ^ller 117 mill. L. af örat från basen af

yttre kanten ^Vsn ^- ^^^^i' 20 mill. L. af bakfoten från hälen

t. eller 27 mill. L. af svansen 47io t. eller 123 mill.

— En drägtig hona, fångad vid Upsala i November, hade kropps-

längden 3 Vio t- eller 108 mill. L. af hufvudet nära IVio t-

eller 35 mill. L. af örat från basen af yttre kanten Vio ^- ^^^^^

18 mill. L. af bakfoten frän hälen till de mellersta klospet-

sarne ^V2o t- eller 23 mill. L. af svansen 3V20 t- eller 103

mill. — En annan drägtig hona, fångad inuti staden Upsala i

Februari 1871, hade kroppslängden 4 t. eller 120 mill. — En

hane från Jemtland, uppstoppad och förvarad å Zoolog. Eiks-

museum i Stockholm, har kroppslängden omkring 4V20 t- eller

133 mill., och svansen 4V20 t- eller 124 mill. Bakfoten från

hälen Vio t. eller 27 mill.

Då den jemföres med följande art, visar den sig olik, oan-

sedt dess större storlek, derigenom att den har proportionsvis

större hufvud, med längre och spetsigare nos'-^), och jemförel-

sevis längre bakre extremiteter, isynnerhet dessas nedre afdel-

ning eller sjelfva foten. Nosspetsen är luden, med undantag af

den delen, som närmast omgifver näsborrarne. Den djupa få-

ran, som delar öfverläppen framtill, fortsättes öfver den nakna

1) Från Skåne, förvarad i sprit. Den blir ofta större, isynnerhet

längre upp mot norden.

2) Detta visar sig också, då man jemför deras cranier.
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delen af nosspetsen. De transversella gomlisterna äro 7, af

hvilka de 2:ne första, som ej äro dubbelt större än de följande,

äro odelade , och de andra delade genom en stor öppning i mid-

ten. Alla äro släta i kanten. De nedre morrhåren äro hvita,

och mycket långa, så att de räcka långt bakom öronen. Dessa

synas stora och bredt ovala, men äro dock ej mera än hälften

så långa som hufvudet. De äro å yttre sidan nästan nakna,

med undantag af den främre delen af denna sida, hvilken är

glest hårig, och å inre sidan äro de på motsvarande främre

del nästan nakna, och eljest emot kanten mycket glest håriga.

Framfötterna äro mycket mindre än de bakre, och räcka, då de

böjas framåt, obetydligt framom ögonen. Den rudimentära

tummen har form af en knöl med en liten föga konvex nagel.

Af de andra 4 tårna är den 2:dra den längsta. Den nakna fot-

sulan har 5 trampknölar, af hvilka de 2:ne bakre äro de stör-

sta. Afståndet mellan armbågen och 2:dra tåns klospets är nå-

got mindre än hufvudets längd. Tårna hafva å undre sidan

omkring 5 transversella hudskifvor. Den nedre delen af både

dessa och bakfötterna har ofvan korta och tilltryckta hår, som

äro så glesa, att man mellan dem kan se små hudfjäll. Bak-

fötterna hafva sjelfva foten, från hälen räknad, särdeles lång,

och till mellersta klospetsarne ungefär lika lång som underbe-

net från knäet till hälleden. Af de 5 fullständiga tårna är in-

nertån kortast, och 2:dra, 3:dje och 4:de nästan lika långa.

Den nakna fotsulan har 6 trampknölar, af hvilka de 3me neder-

sta äro ungefär likstora, och störst. Svansen, som hos de 2:ne

hanarne såväl som hos ett och annat af de yngre individer, som
blifvit fångade tillsamman med dem, är längre än kroppen,

är temligen starkt afsmalnande emot spetsen, och har omkring

190 fjällringar. A undre sidan är den vid basen å sidorna nå-

got kantig, samt der med en grund långsgående fåra å midten.

Dess glesa tilltryckta hår äro ofvan bruna, och under hvita.

Enligt de ofvan gifna måtten synes honan hafva i proportion

till kroppslängden kortare svans, än hanen. Honan har 3:ne

par spenar, hvaraf 1 par på bröstet. — Hårfällen är vid basen

skilferfärgad. Ofvan är den grågulaktig, med mer eller mindre

skuggning af svart
,
derigenom att de längre håren

,
isynnerhet på

ryggen, hafva svarta spetsar, hvilka i vinterdrägten äro så talrika,

att hufvudet midtåt och ryggen då äro särdeles starkt skuggade

af svart. Kroppssidorna äro ljusare gulgrå med mycket glesa

18*
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svarta hårspetsar, och å nedre delen af kroppsssidorna , der den

skarpa gränsen mellan den undre kroppssidans rent hvita färg

och den öfres grågula förefinnes , är färgen ofta nästan enfärgadt

rostgul. Från bogarne nedgår vanligen framom de främre ex-

tremiteterna ett blekt rostgult tvärband öfver bröstet, hvilket

enligt vår erfarenhet sällan helt och hållet saknas. Hos de

yngre är detta tvärband mindre utbildadt, och ofta endast an-

tydt af en helt liten rostgul fläck midtåt frambröstet. Öfver-

läppen, hakan och sjelfva fötterna hafva samma hvita färg, som

den undre kroppssidan. Svansen är ofvan mörk, och under

hvitaktig. De yngre ha den gulbruna färganstrykningen något

dunklare. Stundom är hos de äldre färgen ofvan mera grå-

brunaktig, och den rostgula anstrykningen mindre märkbar.

Tillfälliga varieteter äro stundom helt hvita, och stundom

hvita med grågula, eller grågula med hvita fläckar, m. m.

Craniet Längd 30 mill. Bredd öfver de yttre öron-

öppningarne 12 mill. Det är af en långsträckt oval, framåt

tillspetsad form, med nosen temligen långt utdragen, så att

näsbenen äro längre än närmaste afståndet mellan pannbenen

och sutura lamhdoidea. Nackbenet har foramen magnum un-

gefär lika högt som bredt, samt tydliga paramastoidprocesser,

som dock äro korta, så att de ej skjuta ned så långt som

huUcB ossece^ hvilka äro stora. Interparietalbenet, som hos

äldre individer har den främre kanten nästan tvär, och hos

yngre i midten med en liten framstående spets, samt å båda

sidorna hos de förra är mera och hos de sednare mindre af-

smalnande och tillspetsadt , är ungefär lika bredt, som pann-

benen äro långa mellan näsbenen och deras baktill varande

korta spets. Hjessan är kullrig. Pannan är plattad , eller långs

midten grundt konkav, och pannbenens sidokanter äro skarpa,

men ej uppstående. Från bakre deleii af dessa sidokanter går

långs suturerna mellan hjessbenen och fjällbenen (ossa squa-

mosa) en låg köl, som hos äldre individer fortsättes öfver den

bakre nedskjutande sidodelen af hjessbenen till sutura lamhdoi-

dea., men hos yngre är nästan omärklig, och helt och hållet upp-

hör vid den vinkel , som främre delen af hjessbenens sidokant bil-

dar med den bakre nedskjutande D:o. Kindbågarne äro baktill

helt smala. Tårbenet synes i främre orbitalvinkeln utskjuta

1) Af en gammal hona.
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bakom den öfre grenen af öfverkäkens processus zygomaticus.

Den främre kanten af den nedre grenen af denne sednare är rät,

eller hos yngre något litet konkav. Den öfre grenen af den-

samme är lika bred, som kindbågen framtill. Foramina in-

cisiva, som äro särdeles långa, räcka knappt tillbaka i jemn-

bredd med framkanterna af de främsta kindtänderna.

Tänderna förete någon skiljaktighet från dem hos husmu-

sen. Hos äldre individer äro de visserligen något afnötta, men

dock aldrig så mycket, att knölarne försvinna, och derigenom

afvika både de af denna och af andra möss från dem af rättorna,

hos hvilka de med tiden afnötas så, att knölarne försvinna.

Den främsta kindtanden i öfverkäken har knölarne i sidoraderna

ungefär lika stora , som de i midtelraden , med undantag af den

främste i denna. Bakersta kindtanden i samma käke är unge-

fär hälften så stor som den mellersta. Hos yngre individer

har den främsta kindtanden i underkäken 7 knölar, derigenom

att den vid framkanten har en liten udda knöl, som dock ge-

nom afnötning sedermera försvinner.

Skogsmusen, som i allmänhet har en mycket vidsträckt

geografisk utbredning, förekommer utan tvifvel långt upp emot

norden både i Sverige och Norge, om den än icke skulle fin-

nas i de allra nordligaste delarne af dessa länder. Enligt det

ofvan anförda exemplaret å Zoologiska Eiksmuseum i Stock-

Stockholm förekommer den i Sverige åtminstone till Jemtland,

och den är här större än i södern. Enligt benäget meddelande

af E. CoLLETT, förekommer den på norra sidan af Dovrefjell

vid Dryvstuen i Norge. För öfrigt förekommer den, enligt

Pallas, Bkandt, v. MmDENDOEFF och Blasius i hela Europa och

Sibirien ända till Ochotska Hafvet. Den förekommer talrik så-

väl i skogsmarker som å odlade fält, såväl i bergstrakter som

pä slättlandet. På Alperna uppstiger den, enligt Blasius och

Fatio, till en höjd af 6000—8000 fot öfver hafvet. Den går

ej sällan in i husen i skogstrakterna, och isynnerhet under

stränga vintrar. I Skåne hafva vi företrädesvis funnit den tal-

rik i bokskogarne de år, då der varit ymnig tillgång på bok-

ollon. Under vintern får man ofta se dess spår i snön, och vi

hafva med framgång begagnat oss af denna anvisning för utsät-

tandet af fällor förderas fångande. Icke särdeles ofta har det dock

lyckats att få riktigt fullvuxna exemplar. Oftast erhållas så-

dana, som äro under tillväxt, och hos hvilka artens karakterer
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ännu icke äro riktigt utbildade. Under hasselbuskar finner man
ofta tomma nötter, på hvars ena sida ett temligen litet hål

är gnaft. Skogsmusen, som är mycket begärlig efter nötkär-

nor, har då varit framme och gjort åverkan å nötterna. Med
sina spetsiga framtänder förstår den att skickligt uttaga kär-

norna bit för bit genom ganska små hål. Vi hafva en och

annan gång varit i tillfälle att konstatera den gamla iakttagel-

sen, att den i särskilda rum vid sina underjordiska gångar sam-

lar vinterförråd. De, till hvars bo vi under vintern gräft oss

ned, vägledda af deras spår i snön, hade samlat förråd af nöt-

ter, ek- och bokollon. För öfrigt lefver den af diverse både

vegetabiliska och animaliska ämnen. De drägtiga honor, hvars

dimensioner ofvan blifvit anförda, fångades vid Upsala i slutet af

November och i Februari, och då de vid denna tiden voro drägtiga,

utvisar detta , att denna arten ynglar äfven under vintern. Dessa

honor fångades inom hus, och de af Collett vid Dryvstuen i

Norge iakttagna individerna fångades äfven inne i hus, hvilket

bevisar att denna arten stundom besöker menniskoboningarne.

4. Mus musculus, Linné.

Husmusen.

Vanligen ingen sJcarp gräns mellan öfre hroppssidans

gråbrunahtiga och den undres D:o smutsigt hvita färg. Hos
ftillvuxna individer är a/ståndet mellan främre ögonvinheln

och nosspetsen hnappt så stort som det mellan samma ögonvinJcel

och örat. BaJcfoten från hälen till de mellersta Mospetsarne

är Jcortare än underbenet på sjelfva djuret, och liJca med det-

samma på skelettet. InterparietaTbenet har sidodelarne jemn-

breda och trubbiga eller snedt ajhuggna , och med den bahre sido-

vinJceln afrundad. Kindbågarne äro temligen breda, och bre-

dare än den öfre grenen af öfverJcäJcsbenens processus zygo-

matici. Dessa sednare hafva framkanten af den undre grenen

Jconvex. Foramina incisiva sträclm sig tiUbaha mellan de

främsta hindtänderna.

Mus musculus, Linné: Fauna , Svecica , edit. 2:da, pag. 12. — 1761.

„ ,, A. J. Eetzius: Fannse Svecicai pars l:ma, pag. 35, —
1800.

„ „ S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag.

349. — 1847.



269

Mus musculus, J. H. Blasius: NaturgescMchte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 320. — 1857.

„ „ A. E. HoLMGKEN: Skandinaviens Däggdjur, pag. 248. —
1865.

„ „ V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. 1. Hi-

stoire naturelie des Mammiféres, pag. 202. — 1869.

Beskr. cT, fullvuxen. Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten 27io t™ ^ller 86 millim. L. af hufvudet

t. eller 25 mill. L. från ögat till nosspetsen ^20 ^- ö^^^r 10

mill. Afståndet mellan främre ögonvinkeln och örat Vio eller

14. mill. L. af örat från basen af yttre kanten 7-20 1^

mill. L. af bakfoten från hälen till de mellersta klospetsarne

7io t. eller 18 mill. L. af svansen 2Vio t. eller 70 mill. —
9, fullvuxen. Kroppsl. 2^/io t. eller 81 mill. L. af örat frän

basen af yttre kanten ^- ^^^^^ 12 mill. L. af svansen 27io
t. eller 63 mill.

Den är märkbart mindre än föregående, med kortare och

trubbigare nos , och kortare bakre extremiteter. Afståndet mellan

nosspetsen och främre ögonvinkeln är vanligen något mindre än

det mellan denne sednare och örat. Liksom hos föregående, är

nosspetsen luden, med undantag af närmast omkring näsbor-

rarne; och fåran tvärs öfver framdelen af öfverläppen fortsättes

öfver den nakna delen mellan näsborrarne. Morrhåren räcka

bakom öronen. Dessa äro liksom hos föregående nästan nakna

eller mycket glest håriga, ungefär af halfva hufvudets längd,

samt rundadt ovala. De transversella gomlisterna äro 7, af

hvilka de 2:ne främsta äro odelade, samt ej dubbelt större än

de följande, hvilka i midten äro delade genom en tydlig öpp-

ning. Framfötterna , som äro betydligt mindre än de bakre,

hafva å den nakna, vårtiga fotsulan 5 trampknölar, samt under

tårna 4— 5 transversella hudskifvor. Den vårtlika, rudimentära

tummen har en liten plattad nagel. Af de andra tårna är den

2:dra något litet längre än den tredje. Bakfötterna , som hafva

sjelfva foten från hälen till mellersta klospetsarne något kortare

än underbenet , äro å den nakna fotsulan försedda med 6 tramp-

knölar, och hafva 3:dje tån något litet längre än de andre. Svan-

sen är alldeles trind, och ej synnerligen starkt afsmalnande emot

spetsen. Yi hafva å den räknat 160 fjällringar. Hos honan

hafva vi funnit 5 par spenar, hvaraf 3:ne par på bröstet. —
Eärgen ofvan mer eller mindre mörkt gråbrunaktig, och under
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smutsigt hvit, vanligen utan skarp gräns mellan öfre och

undre kroppssidornas färger. De längre håren å öfre kropps-

sidan hafva spetsen svart, och en del kortare, som isynnerhet

å sidorna af kroppen äro talrikare, äro vid spetsen grå. Det

händer stundom att färgen ofvan har en grågulaktig anstryk-

ning. Ungarne äro vanligen ofvan något mörkare än de äldre,

och hafva undre kroppssidans hvita färg mera ren.

En på vissa ställen talrik varietet har ä nedre delen af

kroppssidorna en skarp gräns mellan öfre och undre kroppssi-

dornas färger, samt vid denna gräns ett rostgulaktigt smalt

band , och rostgul anstrykning å den gråbruna färgen på kropps-

sidorna, och en rostgul fläck på bröstet. Denna varietet lik-

nar således i det närmaste till färgen skogsmusen, men den är

mindre , och har för öfrigt karaktererna af husmusen.

Den varierar ofta individuelt, eller ock raslikt, samt är

då dels helt hvit med röda ögon och finare hår; eller hvit med

grå fläckar; eller gråbrun med en och annan större hvit fläck;

eller med hvita och gråbruna långsgående band; m. fl. va-

rieteter.

Craniet. Af fullvuxen. Längd 22 mill. Bredd öfver de

yttre öronöppningarne 9^2 i^iiH- Det är af en aflångt oval

form, men nosen är mindre utdragen än hos föregående, och

näsbenen äro lika långa som minsta afståndet mellan den bakre

konvexa delen af pannbenen och sutura lamhdoidea. Nackbe-

net har foramen magnum väl så bredt som högt, och dess

paramastoidprocesser skjuta ned ungefär lika långt som hullen

ossece^ hvilka äro stora. Interparietalbenet, som har midten af

den främre kanten hos de äldre mindre , och hos de yngre mera

framstående, har sidodelarne jemnbreda och trubbiga, med de

bakre sidoviuklarne afrundade. Det har bredden större än af-

ståndet mellan näsbenen och suturen mellan pannbenen och hjess-

benen (sutura coronalis). Hjessan är något kullrig. Pannan

är långs midten grundt konkav, och pannbenens sidokanter äro

1) C. J. SuNDEWALL: Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockh.

Förh. 1845, pag. 190; samt Skandinavisk Fauna, Däggdj. 2:dra uppl. pag.

350. Vi hafva äfven sjelfve fångat och undersökt denna varietet i Lund,

der den på 1840-talet var allmän. Äfven vid Upsala hafva vi erhållit

denna varietet. Den hade här något starkare rostgulaktig anstrykning å

färgen på öfre kroppssidan, och isynnerhet på hufvudets sidor och på bo-

garne. Den rostgula fläcken på bröstet var knappt märkbar.
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skarpa, men ej uppstående. Från bakre delen af dessa sido-

kanter går långs suturerna mellan hjessbenen och fjällbenen

(ossa sqiiamosa) en låg köl, som hos äldre individer fortsättes

öfver den bakre nedskjutande sidodelen af hjessbenen till siiiura

lamhdoidea, men hos yngre är ännu lägre, och helt och hållet

upphör vid den vinkel , som främre delen af hjessbenens sidokant

bildar med den bakre nedskjutande D:o. Kindbågarne äro temligen

breda. Tårbenet synes i främre orbitalvinkeln. Den öfre gre-

nen af öfverkäkens processus zygomatici är mycket smalare än

den närmaste delen af kindbågen. Den undre grenen af samma

utskott har främre kanten konvex. Foramina incisiva räcka

tillbaka mellan de främsta kindtänderna.

Tänderna utmärka sig från dem af föregående derigenom

att lista kindtanden i öfverkäken har knölarne i sidoraderna

betydligt mindre än de i midtelraden. Bakersta kindtanden i

samma käke är ej hälften så stor som den mellersta. Den

främsta kindtanden i underkäken har ej flera än 6 knölar.

Husmusen förekommer öfver allt inom Sverige och Norge,

der fasta menniskoboningar förefinnas. Stundom anträffas hon

äfven ute på åkerfälten på något afstånd från gårdarne eller

husen. Hon brukar vanligen ganska snart infinna sig vid ny-

byggena, äfven om de blifvit anlagda å aflägsna skogstrakter.

Dock lär hon icke finnas i de nordligare Lappmarkerna. För

öfrigt är husmusen kringspridd öfver hela jorden; men alltid

vid eller i närheten af menniskoboningarne. I Europa är den

sedan forntiden känd. Den var bekant redan för Aristoteles.

Slutligen vilja vi här i korthet anföra de utmärkande karaktererna för

ett par mindre, eller till den sednare afdelningen af slägtet Mus hörande

arter, af hvilka sannolikt den ena, och möjligen äfven den andra förekom-

mer i Sverige, ehuru ingendera ännu med säkerhet här blifvit iakttagen.

Mus minutus, Pallas.

Mus minutus, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 326.

Öronen äro korta, rundade, och deras längd utgör endast Vg af huf-

vudets D:o. Ofvan grågulaktig med starkt rostgul anstrykning, isynnerhet

på hufvudet, länden och kroppssidorna. Under hvit, och med skarp färg-

gräns. Svansen ungefär af kroppens längd, eller ock något längre. Honan

med 8 spenar. Bakfoten från hälen af underbenets längd. Främsta kind"
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tanden i underkäken har endast 5 knölar. Kroppens längd 2V20 tum eller

62 mill., enligt exemplar från Sibirien. C. Lundahl uppgifver kropps-

längden af en drägtig hona, tagen i Finland, till 2^j^Q t. eller 69 mill.

Denna lilla mus är funnen talrik i mellersta Finland af W. V. Wright
och C. Lundahl ^) , och förekommer enligt Jap. Steenstrup i Danmark
i Jutland och sannolikt på Seland. För öfrigt förekommer den i mellersta

och södra Europa, samt Eyssland och Sibirien. Då den sålunda är funnen

i vårt närmaste grannskap , är det sannolikt , att den äfven förekommer hos

oss. Den är utmärkt genom sin litenhet, och genom sina konstiga öfver-

täckta bon, som den något öfver marken fäster på diverse smärre växter,

på åkerstubben eller i sädesskylarne m. m.

Mus agrarius, Pallas.

Mus agrariuSj J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 324.

Öronen korta, rundade, deras längd utgörande väl Y3 af hufvudets D:o.

Ofvan är den grågulaktig, med något svagare rostgul anstrykning än fö-

regående, och denna är isynnerhet märkbar på kroppssidorna och länden.

Långs midten af ryggen från nacken till bakre länden är ett svartaktigt

band. Undre kroppssidan är hvit, med skarp färggräns. Svansen vanligen

något kortare än kroppen. Storleken ungefär lika med den af husmusen.

Förekommer i Danmark, Tyskland, Ryssland och vestra Sibirien.

2. Sectio Smifithi.

4—4
Kindtänderna ^

— Canales infraorhitales äro mycket

stora samt nedtill bredare än upptill.

Il, Slägtet Sminthus, Keyserling & Blasius. 1840.

Öfverläppen är framtill odelad, men har der en myclcet

grund vertical fåra, och den är bevuxen af långa hår. Öro-

nen äro uppstående ur hårfällen, och glest men temligen starkt

håriga. Framfötterna hafva en rudimentär tumme, och ^ full-

ständiga tår, och bakfötterna hafva 5 fidlständiga tår. Fot-

sulorna äro nakna. Svansen är lång och glest hårig, så att

1) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogi ; Finska Vetensk.

Societetens Handl. 1851, pag. 291.

2) Naturhistorisk Tidskrift af H. Kröyer, l:ste Ksekke , 2:det Bd. pag.

446. — 1838-39.
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dess hudringar synas mellan håren. Kindpåsar saknas, och

hårfollen är mjuk. Craniet är af en långsträckt oval form^

med smal, långsträckt och spetsig nos, och hred
,
plattad

panna, som är bredare än nosens bas. Fannhenen hafva

sidokanterna något trubbiga, samt utan upphöjda lister. Ben

öfre grenen af öfverkäkens okbensutskott är mycket längre

än den undre, och denne är låg samt hoptryckt framifrån

bakåt, och kindbågen ligger nästan i samma plan, som gomen.

Interparietalhenet är transverselt. Underkäksbenens kronut-

skott är lika stort som dess angidaridskott. Craniet liknar

eljest till sin form hufvudsakligen det af slägtet Mus. Fram-

tänderna äro hoptrycMa, och hafva främre sidan slät. Kind-

tänderna hafva knöliga kronor och slutna rötter, och i öfver-

käken äro de 2:ne mellersta, och i underkäken de 2:ne främ-

sta störst. GaUblåsa förefinnes. Honan har 3 par spenar

,

hvaraf 1 par på bröstet.

Till detta slägte hörer, enligt Blasius, endast en känd art,

som förekommer i Europa och norra Asien. De lefva åtmin-

stone till hufvudsaklig del af vegetabilier, klättra med behän-

dighet, samt ligga i dvala under vintern.

1. Sminthus subtilis (Pallas).

Buskmusen.

Mus subtilis , Pallas : Keise durch verschiedene Provinzen des Eus-

sischen Eeichs, 2:er Theil, pag. 705. — 1773.

,, vagus, Idem: Novse species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 327, tab. XXII, fig. 2, — 1778.

„ betulinus, Idem: ibidem, pag. 332, tab. XXII, fig. 1. — 1778.

,, Idem: Zoographia Rosso-Asiatica, pag. 169. — 1811.

„ vagus, Idem: ibidem.

Sminthus Nordmanni, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 38. — 1840.

Mus betuUnus, M. W. v. Duben: Kongl. Vetenskaps Akademiens i

Stockii. Handl. för 1840, pag. 175. — 1842.

Sminthus hetulinus, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 333. — 1847.

vagus, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands
,
pag. 302. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 241.

- 1865.

Anm. Då enligt Blasii undersökning de af Pallas under namn af

Mus vagus é hetulinus beskrifna båda formerna tillhöra en och samma
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art, och denna af Pallas förut uti hans reseverk erhållit namnet Mus
subtilis, så är det tydligt, att detta sistnämnda namnet återfår sin ur-

sprungliga rätt, och bör på grund af sin prioritet för arten bibehållas.

BesJcr. Q Längd af kroppen från nosspetsen till svans-

roten 2-/10 toim eller 66 millim. L. af hufvudet nära Vio ^•

eller 23 mill. Afståndet mellan nosspetsen och ögat 10 mill.

Afståndet mellan främre ögonvinkeln och örat 9 mill. Örat

från basen af dess yttre kant Von ^- ^^^i' 10 mill. långt. Läng-

den af bakfoten från hälen till mellersta klospetsarne nära 7io ^•

eller 17 mill. L. af svansen 2^720 eller 85 mill. — Det i

Skåne funna exemplaret hade, enligt v. Duben, kroppslängden

2V8 t. verkm. eller 65 mill.; och svansen 37^ t. D:o eller 84

mill. lång. — De af C. Lundahl i Finland erhållna fullvuxna

individerna voro af samma storlek, med lika lång svans.

Kroppsformen är temligen tjock och undersätsig, och nosen

något trubbig , och ej synnerligen utdragen. Nosspetsen är hår-

bevuxen, med undantag af närmast omkring näsborrarne. Öfver

den nakna delen går en vertical fåra, i hvars midt är en liten

hudköl. Öfverläppen är framtill odelad, men der är en grund

vertical fåra. Den är tätt hårbevuxen, och nedtill med långa

borstlika hår, som såsom mustascher ligga ned öfver munöpp-

ningen. Morrhåren äro talrika, men ej af någon särdeles stor

längd, ehuru de längsta räcka bakom öronen. Ögonen äro un-

gefär af samma storlek, som hos Mus. Öronen äro rundadt

ovala, utstående ur hårfällen, och deras längd innehålles unge-

fär 27.2 gånger i hufvudets D:o. Vid basen äro de såväl å

yttre som inre sidan nakna, med undantag af framtill å den

förra, der de hafva långa hår. Den glesa hårbetäckning, som

de hafva å inre sidan emot spetsen till, är temligen lång. De

hafva en tydlig både tragus och antitragus, af hvilka den sed-

nare är större och å yttre sidan bevuxen af långa hår. Föt-

terna äro proportionsvis ungefär af samma storlek, som hos

husmusen, och de bakre äro större än de främre. Tummen å

dessa sednare är rudimentär och knölformig , men dess trubbiga

nagel är konvex. Af de öfriga tårna äro 2:dra och 3:dje , d. v. s.

de 2me mellersta, de längsta, och den förra är föga längre än

den sednare. De nakna fotsulorna å dessa fötter hafva 5 tramp-

1) Från Tyskland; förvarad i sprit. I färgen mera öfverensstämmande

med Mus vagus Pallas, d. v, s. utan rostgul anstrykning ofvan.
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knölar, af hvilka de 2:ne öfversta äro större än de andre ; och

tårna hafva å undre sidan 4—5 transversella hudskifvor. Bak-

fötterna hafva å de nakna fotsulorna 6 trampknölar, af hvilka

den öfversta är större och längre än de andra. 3:dje tån är

föga längre än 2:dra. A undre sidan af tårna äro 5—6 trans-

versella hudskifvor. A öfre sidan hafva fötterna temligen långa

åtliggande och glesa hår. Svansen, som har något litet tätare

hårbetäckning, än hos Mits^ har 170—180 flällringar, samt är

betydligt längre än kroppen, och mot spetsen starkt afsmal-

nande. Hårfällen är tät, mjuk, och temligen yfvig, ofvan med

en del stickelhår, som hafva svart spets. — Färgen hos detta

exemplar, som tyckes vara fullvuxet, är ofvan mörkt gråbrun,

med ett svartaktigt band, som börjar på hjessan och sträcker

sig till bakre delen af länden. Stundom — och så var förhål-

landet med det enda exemplar, som blifvit taget i Sverige —
är färgen mer eller mindre starkt stötande i rostgult , och stun-

dom är der ett ljust gulgrått streck å hvardera sidan af det

svarta bandet. Undre kroppssidan är ljust gråaktig, utan tyd-

lig färggräns mellan den och den öfre. Stundom har äfven

undre kroppssidans färg mer eller mindre stark rostgul anstryk-

ning. Svansen är gråaktig ofvan , och föga ljusare under. Öro-

nen äro gråaktiga, och fötterna hvitaktiga.

Craniet^), Längd 19 mill. Bredd strax bakom kindbå-

garne 8 Va ^il^- Hjernskålen är stor och kullrig. Processus

paramastoidei äro tydliga, men korta. Interparietalbenet är åt

sidorna tillspetsadt. BuUce ossece äro stora , och fossce ptery-

goidece äro grunda. Tinningbenens okbensutskott hafva i bakre

kanten vid basen en utskjutande spets. Pannan i midten något

litet konkav, med sidokanterna icke skarpa, och pannbenen äro

ungefär af samma längd, som hjessbenen. Gombenens bakre

kant är långt bakom tandraderna. Foramina incisiva äro långa,

och räcka bakom främre kanterna af de främsta kindtänderna.

Canales infraorbitales äro stora och triangulära, med höjddi-

mensionen störst, och nedtill bredare än upptill.

Tänderna. Den främsta kindtanden i öfverkäken, som är

den minsta, har en stor knöl framtill, och 2me små baktill.

Den 2:dra och 3:dje i D:o, hvilka äro de största, hafva å hvar-

1) Måtten äro tagna å det i Lunds Universitets zoologiska museum
förvarade exemplaret.
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dera sidan 2:ne knölar, och 1 helt liten framtill. Dessa 2:ne

kindtänder hafva äfven
,
enligt C. Lundahl , en långsgående mid-

telrad af helt små knölar. Den bakersta eller 4:de kindtanden

har 3:ne knölar. 1 underkäken är den bakersta kindtanden den

minsta. Den l:sta kindtanden i denna käke har å hvardera si-

dan 3me knölar, af hvilka den mellersta är helt liten, och fram-

till har den en temligen stor knöl. Den 2:dra i D:o har samma
form, som den l:sta, med undantag deraf, att den saknar den

främsta knölen. Den bakersta kindtanden i D:o har 3me

knölar.

Buskmusen är i allmänhet östlig med hänsyn till sin geo-

grafiska utbredning, och förekommer i östra delarne af meller-

sta Europa, Finland, Kyssland och Sibirien. Inom Sverige och

Norge har den blott en enda gång erhållits , då den i Juli må-

nad 1835 af framl. Akademi-Adjunkten Baron M. W. v. Duben

togs i Skåne vid Eönneberga nära Landskrona. Den har seder-

mera aldrig anträffats på detta ställe. Uti Finland har framl.

Doctor C. Lundahl ^) i September och Oktober månader 1850

och 1851 anträffat temligen många individer af den i grann-

skapet af Tammerfors i mellersta delen af landet. Vi vilja an-

föra hvad han yttrar om deras förekomst. "I trakterna omkring

Tammerfors har jag under loppet af tvenne höstar (1850 och

1851) i September och Oktober, utom en mängd yngre, tagit

5 fullväxta individer, nästan alla från olika ställen, men alltid

uti björkskog, i närmaste grannskap af någon skogssjö eller

bäck. Ett exemplar fann jag väl under en skyle i ett litet

hafreland ; men detta var omgifvet af björkskog. De öfriga har

jag ertappat klängande i dvergbjörk helt nära något vatten.

De kunna utan särdeles svårighet fasttagas med blotta hän-

derna Deras bon har jag icke funnit.. För öfrigt känner

jag om deras lefnadssätt endast, att de tyckas vara mera i rö-

relse om dagen än våra öfriga råttarter, samt att de hufvud-

sakligen nära sig af vegetabilier. Uti tarmkanalen, som jag

alltid undersökt, har jag blott funnit fint söndertuggade växt-

1) Bidrag till mellersta Finlands Micromammalogi ; Finska Vetensk.

Societetens Handl. 1851, pag. 295.

2) "Orsaken till denna deras ovighet senare på hösten tillskrifver jag

förnämligast deras ofantliga fetma. De tvenne fetaste, begge hannar, hade

en nästan klotrund kropp. Då de voro döda och lades på ett bord
,
sjönko

de ihop likt en degraassa, på hvilken sida de än lades." (Lundahl).



277

ämnen." Äfven det i Skåne anträffade exemplaret erhölls bland

björkar. Likaledes har Pallas i Sibirien träffat den i björk-

skog, så att det synes, som den företrädesvis vore bunden vid

denna vegetation. Enligt iakttagelse af Pallas ligger den i

dvala under vintern. Dess betydliga fetma under hösten, hvil-

ken af Lundahl blifvit iakttagen, harmonierar väl dermed. Utan

tvifvel förekommer den på flera ställen i Sverige mellan Skåne

och Finland.

2. Underfam. AEVICOLINI, J. Gray i).

Kroppsformen tjoch och undersätsig , med korta extremi-

teter, och mer eller mindre kort och trubbig nos och Idufven

öfverläpp. Öronen mer eller mindre dolda i fållen. Craniet

har pannan smal, med afrundade och starkt utringade sido-

kanter; och gombenens bakre kant är belägen framom bakre

kanten af de bakersta kindtänderna, tillfölje deraf att kind-

tandraderna äro långa. Främre kanten af bfverkäkens ok-

bensutskotts undre gren är mer eller mindre konkav^ och ut-

skjuter ej framom fraynJ^anten af dess bfre gren. Mellan ba-

sen af fjällbenets okbensutskott och crista lambdoidea är uti

fjällbenet ett mer eller mindre stort hål. Kindtänderna hafva,

med högst få tmdantag^ ofullständiga eller öppna rötter och

persistenta tandpulpor, samt strecktecknade kronor. Fram-

tänderna äro i allmänhet något bredare än hos föregående un-

derfamilj. Hären äro tvärstrierade , samt emot basen knöliga.

Denna underfamilj, som stundom varit betraktad såsom en

grupp af lika värde med familjen Muridce, och blifvit uppställd

såsom en egen familj; sluter sig emellertid ganska nära till en

del af slägtformerna inom den föregående underfamiljen, och

kännes från dem nästan endast genom kindtändernas ofullstän-

diga eller öppna rötter, och den något afvikande formen af cra-

niet. Så t. ex. företer slägtet Sigmodon, från N. Amerika,

mj^cken habituell likhet med dem, och kindtändernas kronor hos

slägt. Neotoma visa den närmaste öfverensstämmelse med dem

1) En för dessa mössdjur god svensk benämning är den af Sorkar,

föreslagen af Prof. C. J. Sundewall i Kongl. Vetenskaps Akademiens i

Stockh. Handlingar 1840 (tr. 1842) pag. 29. — Den Svenska benämningen

Sork anföres dock redan af Linné i hans Skånska Resa pag. 63 såsom till-

kommande vattenlemmeln (hans Mus terrestris).
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hos ÄrvicoUni. Baied uppgifver, att det ännu icke är ut-

rönt, om kindtänderna lios ungar af Neotoma hafva knölig

krona. De äro dock alltid försedda med fullständiga rötter.

Arvicolinerna eller sorkarne äro fattiga på slägtformer, men
förete stundom en icke obetydlig rikedom på arter, ehuru de

äfven i detta afseende på långt när icke kunna mäta sig med
murinerna eller råttdjuren. De hafva nästan inga representan-

ter i de varmare delarne af jorden , utan blott i de tempererade

och kalla. Inga dithörande arter förekomma i Afrika, eller Sö-

dra Amerika, och endast en eller ett par i Indien. De få till

denna underfamilj hörande slägten uppställa vi på följande sätt:

Arvico-
LINI.

Tandra-

derna . .

baktill af- Thoptryckt, lång

smalnande.

Svansen . .
.

trind och mer eller

mindre kort. Emalj

-

slyngorna på den ba-

kersta kindtanden i,

.underkäken

Slägten:

, 1. Fiber, G. Cuvier.

3:ne

(5V2

2. Armcola, La Cé-

PÉDE.

3, Cuniculus , Wag-
LER

jemnbreda, och den bakersta kindtanden i

underkäken med 4 emaljslyngor 4. Myodes, Pallas,

Af dessa slägten tillhöra endast 2:ne, nemligen 2:dra och

4:de vår fauna. Det l:sta tillhör endast Norra Amerikas och

det 3:dje både denna sistnämnda verldsdels och nordöstra Eu-

ropas och Sibiriens faunor.

III. Slägtet AEVICOLA, de la Cépéde. 1803.

Kroppsformen är ej så klumpig som hos det följande

slägtet, samt företer genom de något längre extremiteterna en

1) Detta namn har sedermera af J. Gray blifvit gifvet åt en generisk

grupp inom hararnes familj
,
nemligen kaninerna , men då den af Wagler

(Natiirliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der

Säugthiere und Vögel, pag. 21. — 1830) gjorda tillämpningen af detta

namn på en grupp af sorkarne, som motsvarar slägtet Myodes Pallas,

sådant detta numera är begränsadt, har prioritet, bör denna bibehållas,

och vi gifva detta slägtnamn åt den art {Myodes torguatm Pallas j v. MiD-
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märlchar tendens till den råttartade formen. Öronen äro tyd-

liga, elmrii korta. Framfötterna Jiafva små Mor., och deras

tumme är rudimentär och försedd med ofullständig Mo., ehuru

denna stundom är Jconish. Svansen är täthårig , samt lika lång

som, eller merendels längre än bakre fötterna. Kindtandra-

derna äro bakåt afsmalnande^ och den bakersta kindtanden i

tinderkälcen har 3:ne emaljslyngor. Den bakersta D:o i Öf-

verkäken har 4 till 6 dylika alternerande slyngor.

Nosen är mer eller mindre trubbig, och dess spets är hår-

beväxt, med imdantag af närmast omkring näsborrarne, och på

sidorna af nosen äro flera rader af långa morrhår. Öfverläp-

pen är täthårig och framtill djupt inskuren samt dessutom de-

lad af en vertical fåra, som fortsättes öfver den nakna delen af

nosspetsen. Ögonen äro temligen små. Öronen äro tunna och

breda, nästan rundade, samt till stor del nakna, och endast

emot kanterna glest håriga. Å inre sidan af deras bakre eller

yttre del är en temligen stor och konvex flik (antitragus) ^ som

här, liksom hos Sorex, kan till större delen tillsluta öronöpp-

ningen. Framom denna flik, och bakom basen af örats främre

kant är en mindre och tvär flik (tragus), som till någon ringa

del bidrager till öronöppningens tillslutning. Både främre och

bakre extremiteterna äro korta, och de sednare äro märkbart

längre än de förra. Framfötterna hafva fyra fullständiga tår,

och en rudimentär tumme , som bär en trubbig och konvex na-

gel. Framfötternas klor äro något mindre än de på de bakre.

A den nakna fotsulan äro 5 trampknölar. Bakföttenna hafva 5

fullständiga tår, och å den nedtill nakna, och upptill mer eller

mindre håriga fotsulan äro 6 trampknölar. Undre sidan af tårna

å både främre och bakre fötterna har transversella hudskifvor.

Svansen, som i allmänhet ej är af någon betydlig längd, och

oftast är kortare än halfva kroppslängden, men någon gång är

längre än denna hälft, är mer eller mindre glest hårig, samt

har transversella ringar af hudfjäll, som synas mellan håren.

Skelettet. Craniet: Dess form, ofvanifrån sedd, är oval,

och kindbågarne äro temligen starkt utstående , men något nedåt

DENDOEFF, enligt MiDDENDORFF identisk med Mus groenlandicus Traill),

som Wagler (Isis 1832, pag. 1220) särskildt beskrifvit under detta slägt-

namn. I afseende på Gray's tillämpning af slägtnamnet Cuniculus, se An-

nals and Magazine of natural History, 3:rd series, vol. XX, pag. 224. —
1867.

19
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böjda , och elmru de å midten äro bredare , äro de dock icke af

någon betydlig bredd. Craniets bredd öfver kindbågarne innebål-

les ungefär 1 Y3 gånger i dess längd. Hjernskålen är kuUrig och

framåt afsmalnande. Pannbenets eller pannbenens längd mellan

näsbenen och dess bakre sutur (sutura coronalis) är större än

craniets halfva bredd öfver kindbågarne. Hålet uti fjällbenet mel-

lan dettas okbensutskott och crista lambdoidea är särdeles stort

och aflångt. Ofvan foramen magnmn är en låg vertical crista

occipitalis. Paramastoidprocessserna äro tydliga, men korta,

och från hvardera af dem utgår en vertical crista. Mellan

denna och crista lambdoidea är den temligen stora pars ma-

stoidea inskjuten. Btdlce ossece äro stora, och de i förening

med partes pctrosa é mastoidea äro temligen löst fästade. Fos-

sce pterygoidece äro mer eller mindre djupa , med hål i deras

öfre hvalf. Hamiäi pterygoidei äro länga och stöta intill buUm

ossece. Strax framom foramen ovale är ett annat foramen
^

som är mindre än det förra. Fjällbenen hafva i midten af sin

öfre kant en mer eller mindre djup bugt, i hvilken hvartdera

hjessbenet intränger. Samma ben hafva framtill vid bakre grän-

sen för ögonhålorna en mer eller mindre utstående och skarp

kant. Pannan är å sidorna baktill mer eller mindre starkt in-

knipen , och pannbenens sidokanter äro afrundade. Stundom fö-

refinues hos äldre individer en kort köl långs midten af pannan

mellan inknipningarne. Foramina infraorbitalia äro nedtill

smala. Foramina incisiva slutas framom de främsta kindtän-

derna. Gombenen hafva sin bakre fria kant framom den bakre

spetsen af den bakersta kindtanden. Gomhvalfvet är obetydligt

bredare baktill. Underkäkens angularutskott är tillspetsadt och

uppåt böjdt, samt å inre sidan konkavt, och kronutskottet är

mer eller mindre högt.

Balen: Både dennes och extremiteternas skelettbyggnad

liknar i det närmaste den af slägtet Mus. Neuraltaggarne eller

de öfre taggutskotten äro dock i allmänhet lägre. A de 5 bakre

hals- och de 2 främsta bröstkotorna äro de föga eller icke märk-

bara, och den 2:dra bröstkotan är således icke utmärkt genom

någon lång neuraltagg. 5:te— 9:de bröstkotorna hafva dem

längst. Å de sista bröst- och alla ländkotorna äro de helt

låga, samt ungefär af samma höjd. Bröstkotorna äro 13, länd-

kotorna 6 och korsbenskotorna 4. Diapophyserna eller sidout-
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skotten å ländkotorna äro föga utbildade, på de 2:ne främsta

ländkotorna knappt märkbara, och störst på de 2:ne sista.

Extremiteterna : Skulderbladet har en temligen tydlig

metacromiaiprocess. Öfverarmbenet har ett tydligare afsatt hop-

tryckt utskott vid nedre delen af spina tuhercuU majoris. Un-

derarmen är längre än öfverarmen, och af dess båda ben, som

äro tätt förenade , är armbågbenet större är strålbenet. A bäcken-

benen företinnes icke något tydligt Uiherculum ileopectinceim

,

och sittknölen äi* starkt afrundad. Bymphysis ossium pubis

är stundom saknad (Arvicola agrestis). Lårbenet är betydligt

kortare än underbenet , och detta sednares båda ben äro till nära

sin halfva längd sammansmälta. Vid underbenets nedre ända

och främre sida är en långsgående grop, som utvisar gränsen

mellan dessa båda ben, och hos yngre individer är ofta den

nedre ändan (malleolus externus) af fihula helt och hållet skild

från tiMa. Lårbenet har ett tydligt spår till troclianter 3:tius.

Tänderna. Öfverkäken: Kindtandraderna äro afsmal-

nande bakåt, och den l:sta kindtanden är i allmänhet den stör-

sta. Kindtändernas kronor äro tvärt afhuggna och "streckteck-

nade," derigenom att emaljen är lagd i inåt gående veck, som

på tandkronorna äro något litet uppstående öfver den af dem
omslutna dentinen, och som der stöta intill hvarandra och så-

ledes bilda flera eller färre emaljslyngor Dessa slyngor bilda

å sidorna af tänderna utstående vinklar, som fortsättas rakt ned

till tändernas rötter. Dessa sednare äro, med högst få undan-

tag^), odelade och öppna, men öppningen är, på grund af emalj-

slyngornas fortsättning till rötterna, afdelad i rum, som mot-

svara kronornas slyngor. Stundom äro kindtänderna något böjda,

så att deras yttre sida är konkav, och den inre konvex. Den
bakersta kindtanden har 5—6 emaljslyngor å kronan. Fram-

tänderna äro temligen breda, och således icke hoptryckta, så-

som hos föregående slägten, samt med främre sidan gulaktig,

och utan fåra. Dessa tänders alveoler sträcka sig ända bort

emot de främsta kindtänderna. — Underkäken: Framtänderna

äro läDgre och smalare än i den öfre, med långt utdragen och

särdeles skarp krona, samt äfven de icke hoptryckta, utan af

1) Dessa emaljslyngor lemna goda karakterer både för slägten och

arter.

2) Hos äldre individer af Arv. glareola få kindtänderna slutna och

två- till tredelade rötter.

19*
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en nästan prismatisk form, med främre sidan något konvex.

Deras alveoler sträcka sig till basen af ledknappsutskottet.

Kindtänderna äro bildade på samma sätt, som i den öfre kä-

ken, och de främsta äro betydligt både högre och längre än

de andre. Deras emaljslyngor äro dock något olika de öfres.

Den bakersta kindtanden har endast 3me sådana slyngor.

Magen har formen af en böjd säck, som genom ett böjdt

veck är delad i 2:ne afdelningar: en större blind cardialafdel-

ning, i hvilken oesophagus ingår, och en mindre pylorafdel-

ning, från hvilken duodenum ntgår. Denna sednare afdelning

är genom andra ingående veck mer eller mindre tydligt delad

i 3me afdelningar, af hvilka 2:ne äro åtskilda 2d pylorus, och

den 3:dje företer en betydligt afvikande byggnad af sina väggar,

som äro tjockare och mera körtelrika, och har derföre blifvit

kallad körtelpåsen Blindtarmen är mycket stor och lång

,

och tjocktarmen är särdeles lång, och i början lika tjock som

blindtarmen.

Omkring 50 arter, tillhörande detta slägte, äro kända, från

Europa , norra Asien och Nord-Amerika , och häraf ungefär hälf-

ten från sistnämnde verldsdel, och 10—12 från Europa. Till

vår fauna höra 6 arter.

Deras något klumpigare kroppsform och kortare extremi-

teter antyda, att de i allmänhet äro mindre snabba i sina rö-

relser, än mössen , och att de icke kunna taga så långa språng

,

som dessa. I detta afseende råder emellertid ganska märkbara

skillnader dem emellan, och en del röra sig med större snabb-

het än andra. Så t. ex. hafva vi erfarit, att A. ratticeps sprin-

ger mycket snabbare än A. agrestis. En del, t. ex. A. am-

phibius , som ofta uppehåller sig i grannskapet af vatten , visa en

större skicklighet uti att simma och dyka. Alla äro skickliga

gräfvare, vistas mycket underjorden, och göra sig derföre under-

jordiska gångar och kulor, och en del uppkasta dervid stundom

smärre mullhögar, hvilka skilja sig från dem af mullvaden deri-

genom, att de äro mindre än dennes, samt af en mera irregu-

liär form. De tillreda vanligtvis underjordiska bon, som äro

bäddade med torrt gräs, mossa, löf o. d., och stundom samla

1) A. EETznJS: Om magens byggnad hos de i Sverige förekommande

arter af slägtet Lemmus Nilsson {Hypudaus, Illiger); Kongl. Vetensk.

Akademiens i Stockh. Handl. 1839 (tr. 1841), pag. 120.
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de vinterförråd. De klättra i allmänhet sämre än mössen, men

stundom har man erfarit, att åtminstone en af dem (Ä. glareola)

visat icke ringa förmåga i detta afseende. Byggnaden af deras

kindtänder ntvisar, att deras föda till hufvudsaklig del består

af vegetabilier, ehuru de flesta äfven förtära animalisk föda

Honan har 4. par spenar — 2 par på bröstet, och 2 D:o på

buken — , och de yngla flere gånger under året, samt föröka

sig följaktligen starkt. De göra ofta skada både i trädgårdar

och på åkrar och ängar, derigenom att de söndergnaga och

uppäta säd och diverse andra kulturväxter, underminera blom-

sterrabatterna på samma sätt, som mullvadarne, göra gångar i

grässvålen och uppäta gräsrötterna, och vid sina underjordiska

tillhåll uppkasta mullhögar, hvarigenom sedermera tufvor och

ojemnheter på ängarne uppstå. Vi hafva stundom iakttagit,

att åkersorken afgnagit barken på unga oxlar och andra träd-

plantor, då marken varit betäckt af djup snö, hvarvid barken

varit afgnagd så högt upp som snön räckt. Det har någon

gång händt, att vattensorken gjort skada derigenom, att han

genomgräft fördämningar, och sålunda förorsakat vattuflöden.

Man har derföre stundom sökt utrota dem genom fångst. Det

verksammaste biträdet för att sätta en gräns för deras allt för

starka förökning lemnas emellertid af en del rofdjur och roffog-

lar, t. ex. vesslorna, räfvarne; vråkarne, kärrhökarne och de

uggleartade roffoglarne.

Till underlättnad vid bestämningen af våra inhemska arter

meddela vi här öfver dem en sj^noptisk tablå.

1) Vi hafva fångat A. glareola i fållor, som varit betade med ost och

kött. I dylika fällor hafva vi dock icke lyckats fånga A. agrestis.
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2:ne. Mel-
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kindtan-
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derkäken

har å kro-

nan ....

3:ne emalj

-

slyngor. Fär-

gen påryggen

rödbrmiaktig.

Svansen . .

'betydligt (ungefär IV2

gånger) längre än

hufvudet

föga längre

än hufvudet.

Bakersta

kindtandens i

öfverkäken

vinklar å inre (4. . . .

sidan äro . .<

(3. . . .

'3:ne. Svansen unge-

fär af kroppslängd

,

eller föga mindre . .

Arvicola.

Mellersta

kindtan-

dens i öf-

verkäken

utstående

vinklar å

inre sidan

äro .... 5 emalj slyn-

gor. Bakersta

kindtandens i

öfverkäken

utstående

vinklar å inre

sidan äro .

4. Svansens längd nå-

got större än V3

kroppslängd

Arter:

1. glareola

(SCHREBER),

2. rutilus

(Pallas).

3. rufocanus

(SUNDEWALL).

4. amphibius

(Linné).

5. ratticeps

,

Keyserl. &
Blasius.

agrestis

(Linné).

3;ne, af hvilka den bakersta är minst fram-

stående. Svansen ungefär af hufvudets längd.

Färgen ofvan gråbrun 6.

A. Skogssorkar: Mellersta hindtanden i underMhen har

å kronan endast 8:ne emaljslyngor (de 2:ne främsta af dessa

äro ej fullständigt delade).

1. Arvicola glareola (Schreber)

Långsvansade ShogssorJcen.

Öronen något framstående ur hårfällen. Svansen unge-

fär 1 gånger längre än hufvudet , oeh föga hortare än halfva

liroppslängden
^ ofvan mörJchrun, under hvitaJctig. Kroppsfär-

1) Schreber har kallat denna arten Mus glareolus, oclj man har der-

före vanligen efter honom bibehållit artnamnet glareolus oförändradt; men
då den masculina ändeisen us beror på ett misstag, alldenstund något la-
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gen ofvan rödhrunaktig . Mellersta Jcindtanden i ÖfverJcäJcen

har å inre sidan 2:ne vinMar, och den haJcersta i samma
hähe har å yttre sidan 3:ne (stimdom med spår till en 4:de)

,

och å inre D:o 3—4 vinMar^ och dess haJcersta emaljslynga

är haUill tnihhig eller afrundad.

Mus rutilus, varietas minor, Pallas: Novae species Quadrupedum e Gli-

rium ordine, pag. 247. — 1778.

„ glareolus, Schreber: Die Säugthiere, Bd. IV, pag. 680,

tab. 190 B. — 1792.

Arvicola glareola, Keyserling & Blasius: Die Wirbelthiere Eu-

ropa's, pag. 34. — 1840.

„ glareolus, C. J. Sundewall: Tvenne för Sverige nya

Gnagarearter samt taiidbyggnaden hos Arvi-

cola och. Myodes; Kongl. Yetensk. Akad:s i

Stockh. Handl. 1840 (tr. 1842) pag. 16, tab.

I, fig. 3. - 1842.

Lemmus glareolus, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 362. — 1847.

Arvicola glareolus, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethi-

ere Deutschlands, pag. 337. — 1857.

Hypudceus glareolus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

258. — 1865.

„ „ V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse,

vol. I, Histoire naturelie des Mammiféres

,

pag. 221. - 1869.

Beshr. $, fullvuxen, från Torneå Lappmark, och förvarad

i sprit. Kroppens längd från nosspetsen till svansroten 3720
tum eller 103 millim. Längd af hufvudet 1 t. eller 30 mill.

L. af örat från basen af dess yttre kant ^/.^ t. eller 15 mill.

Bredd af D:o 13 mill. L. af bakfoten från hälen till mellersta

klospetsarne 7io ^- 1^ i^^^l- svansen utan hårpen-

tinskt ord glareolus hvarken förefinnes, eller språkriktigt kan bildas, men
deremot af ordet glarea finnes ett diminutivum glareola, som betyder en

liten sten, eller dylikt, och Schreber utan tvifvel har afsett detta ordet,

så anse vi, att det bör skrifvas med sin rätta ändelse. Adjectivet till

detta ord är naturligtvis glareolosus, och Schreber kan derföre ej rätt

gerna hafva tänkt sig ordet glareolus såsom ett adjectivum. Att artnam-

net är feminint ehuru slägtnamnet (Arvicola) är masculint, betyder natur-

ligtvis ingenting, då båda äro substantiver. Keyserling- & Blasius (Die

Wirbelthiere Europa's) hafva skrifvit detta artnamn riktigt — glareola,

men Blasius m. fl. hafva dock sedermera återtagit det oriktiga skrifsättet

— glareolus.
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seln något öfver IV2 ^- eller 46 mill. —
(j^, fullvuxen, från

samma trakt. Längd af kroppen 37io t. eller 93 mill. L. af

svansen 1 7io t. eller 42 mill. En annan mindre cT från Skåne

har kroppsl. 2Vio t. eller 81 mill. L. af svansen iVao^- ^^^^^

40 mill.

Nosen är föga trubbig, och då derjemte öronen äro utstå-

ende ur fallen, får hufvudet hos denna arten derigenom ett

mera råttlikt utseende än hos de andre. Nosspetsen, som

är hårbevuxen, med undantag af närmast omkring näsbor-

rarne , och der har en vertical grop , är långt framstående fram-

om munnen, och den verticala fåran, som framtill delar öfver-

läppen , är derföre temligen lång. Afståndet mellan ögonen och

nosspetsen är längre än detsamma mellan dem och öronen.

De transversella gomlisterna äro 10, och af dessa äro den l:sta

och de 2me sista i midten odelade, ehuru der är spår till del-

ning å den nästsista. De 3:ne främsta och den sista äro de

största. Öronen äro rundade, och innantill emot öfre och yttre,

och å yttre sidan emot alla kanterna glest håriga , håren längst

å yttre sidan framtill. Tragus är nästan tvär, och den betyd-

ligt större antitragus är framstående och med konvex kant.

Både fram- och bakfötterna hafva ofvan glesa åtliggande hår.

Af framfötternas 4 fullständiga tår är den yttersta den kortaste

,

och den 2:dra den längsta. Af bakfötternas 5 tår är den

innersta den kortaste, och den mellersta föga längre än de

båda nästintill den varande. Svansen hafva vi funnit förän-

derlig både uti längd , form och hårbetäckning. Hos yngre och

följaktligen mindre individer hafva vi funnit den jemförelsevis

längre, och der nästan lika lång som halfva kroppslängden.

Hos de ganska många äldre i sprit förvarade individer af båda

könen från Lappland, som vi haft tillfälle att undersöka, hafva

vi merendels funnit den märkbart kortare än halfva kroppen,

ehuru någon gång nästan lika med denna dimension. Hos yngre,

hos Skånska exemplar, samt ofta äfven hos äldre hanar hafva

vi funnit den tjockare, med tätare och längre hårbetäckning,

och nästan jemntjock. Hos äldre honor hafva vi i allmänhet

funnit den märkbart afsmalnande emot spetsen, och med kortare

hår. Svansspetsen har alltid temligen långa hår. Den bakåt

utsträckta bakfoten räcker ungefär till svansens midt. Spenarne

äro 4 par, hvaraf 2:ne par på bröstet, och 2:ne D:o på buken.

— Färgen på ryggen är i allmänhet hos de inom vårt land
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förekommande mörkt rödbrunaktig, och öfverensstämmer med

den på de högre Alperna förekommande färgvarietet , som Fatio

till en början åtskilt ^) , under namn af Myodes hicolor, men

sedermera förenat med Ärv. glareola. Mellan de hår, som

hafva rödbruna spetsar, förefinnas en mängd, som hafva svarta

D:o. Kroppssidorna äro grågulaktiga, eller gråaktiga med gul-

brun anstrykning, stundom mörkare och stundom ljusare, och

utan gräns mellan denna färg och ryggens. Undre kropps-

sidan, med läpparne och hakan, är stundom nästan rent hvit,

och stundom (hos de högnordiska) gråhvit, eller grågulaktigt

hvit, och i förra fallet är der en mer eller mindre tydlig färg-

gräns mellan denna och kroppssidornas färg, men i sedliare

fallet öfvergår kroppssidornas nedtill ljusa grågulaktiga färg

utan tydlig färggräns i den undre kroppssidans D:o. Fötterna

äro hvita. Svansen är ofvan mörkbrun, och under hvitaktig.

Anm. Härvarande Universitets zoologiska museum äger ett exemplar

från mellersta Europa af den varietet, som blifvit kallad Hypudceus hercy-

nicus, och denna är ungefär af samma storlek, som de Lappländska exem-

plaren, men af en mycket ljusare färgteckning än de, och under rent hvit

,

med skarp färggräns.

Cranief^). Längd 25 mill. Bredd öfver öronöppningarne

IIV2 ii^ill- Interparietalbenet är åt sidorna afsmalnande, men
trubbigt tillspetsadt (hos yngre från Skåne skarpt tillspetsadt)

,

med den spetsiga sidovinkeln riktad bakåt. Dess bredd är un-

gefär lika med pannbenens längd, och dess bakre kant är båg-

böjd, och dess främre kant har i midten en framstående spetsig

vinkel. Pannbenen äro längre än näsbenen, och pannan har en

långs midten gående grop, och har sidokanterna trubbiga, men
föga utringade. Hjessbenen hafva å sidorna en låg böjd köl.

Nackbenets basilardel har en skarp köl långs midten. Det af-

långa hålet på os squamosum sträcker sig nästan ända från

basen af okbensutskottet till crista lamhdoidea^ och den främre

och undre kanten af detta ben har vid den bakre gränsen för

ögonhålan en trubbig knöl. Kindbågarne äro mycket spensliga

och å midten obetydligt bredare. Den perpendiculära delen af

gombenet, som gränsar intill ^processus xMrygoideus utgår från

1) Kevue et Magasin de Zoologie, 1862, pag. 257, pl. 12.

2) Af exemplar från Lappland.
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öfre sidan af gombenet. Foramina incisiva slutas framom de

främsta kindtänderna.

Täfiderna. Öfverkäken: Framtänderna framtill blekt brun-

gula och med en ytterst svag antydning till vertical fåra. l:sta

kindtanden är obetydligt större än de andre , och har å kronan 5

emaljslyngor, af hvilka den främsta är den största, samt å yttre

och inre sidorna 3me utstående vinklar. 2:dra kindtanden har

4 emaljslyngor, och å yttre sidan 3:ne och å den inre 2me ut-

stående vinklar. Den 3:dje eller bakersta kindtanden, som är

bakåt betydligt afsmalnande, är något föränderlig, isynnerhet i

mån af åldern. Hos fullvuxna individer har den å kronan 5

emaljslyngor, af hvilka de 4 främre äro slutna, och den ba-

kersta, längsta, eller 5:te är ofullständigt delad i 2me. Den

har å yttre sidan 3me (stundom med antydning till en 4:de),

och å inre sidan 4 utstående vinklar. Hos en gammal hona

från Lappland, och hos flera yngre individer från Skåne hafva

vi funnit den bakersta inre vinkeln helt och hållet eller nästan

helt och hållet saknad De inre vinklarne å dessa tänder äro

afrundade eller trubbiga. — Underkäken: Framtänderna äro

nästan prismatiska, med lång och tillspetsad krona. Den lista

kindtanden, som är den vida största, har å kronan 7 emalj-

slyngor, och å yttre sidan 4, och å den inre 5 utstående vink-

lar. Den 2:dra kindtanden har å kronan 3me emaljslyngor, af

hvilka de 2:ne främsta hvardera äro ofullständigt delade i 2:ne

;

och å yttre och inre sidorna har den 3me utstående vinklar.

Den 3:dje eller bakersta kindtanden har å kronan äfvenledes

3:ne emaljslyngor, och å yttre och inre sidorna 3me utstående

vinklar, och denna tanden är den minsta af alla.

Långsvansade skogssorken förekommer i skogstrakter från

Skåne till långt upp i Torneå Lappmark (Pajala), hvarifrån

Upsala Universitets zoologiska museum erhållit exemplar af den

dåvarande Philos. Candidaten C. L^stadius. Likväl synes den

uti sin förekomst vara sporadisk, samt enligt vår erfarenhet

periodisk, så att den dels icke förekommer i alla skogstrakter,

der man skulle kunna vänta, att finna den, och dels stun-

dom är fåtalig, eller ock helt och hållet försvinner på sådana

ställen, der man förut funnit den talrik. I Skåne hafva vi nå-

1) Enligt Blasitjs är det den med denna tandformen försedda som af

SCHINZ blifvit kallad Hypudceus Nageri, hvilken derjemte är utmärkt genom

mörkare färgteckning.
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gon gång funnit den i mängd i bokskogarne , då der varit ymnig

tillgång på bokollon eller boknötter. C. J. Sundewall ^) och

S. Nilsson ^) hafva erhållit den från Odensjö socken i vestra

Småland. Enligt C. K. Sundsteöm ^) är den funnen i Nerike.

W. Meves^) har funnit den i Jemtland. C. J. Sundewall och

C. G. LöwENHJELM hafva funnit den i Lappland, på fjellsidorna

inom björkskogens region. Enligt E. Collett är den i Norge

talrik på liknande localer. Enligt S. Nilsson är den af W. v.

Wright funnen i mellersta Finland i trakten af Kuopio. För

öfrigt förekommer den, enligt Blasius m. fl., i hela Europa,

med undantag af dess allra sydligaste länder. Yi hafva icke

sett någon uppgift om dess förekomst i Sibirien.

Den lefver både af vegetabiliska och animaliska ämnen,

och vi hafva, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, fångat den i

råttfällor, uti hvilka kött och ost begagnats såsom lockbete.

Enligt V. Fatio, plundrar den stundom småfoglars bon på sina

ägg, då dessa bon varit anbragta på ringa höjd öfver marken.

Detta förutsätter dess förmåga att klättra, samt öfverensstäm-

mer i detta afseende med en af Conservator Meves gjord iakt-

tagelse^), då han i Jemtland påträffat såväl djuret sjelft som

hår af det högt uppe i träden uti bon, som bestodo af "små

granqvistar och laf," och som han till en början ansåg för

ekorrbon, men sedermera förmodade kunna vara byggda af ifrå-

gavarande djurart. Den ynglar 3 till 4 gånger om året, och

ungarne skola inom sex veckors tid nästan blifva fullvuxna.

2. Arvicola rutilus (Pallas).

Rödbrtina SkogssorJcen.

Öronen något framstående ur hårfällen. Svansen föga
längre än hufvudet^ och något hortare än V* hroppsläng

-

den, och ofvan, med undantag af hasen, mbrlcbrun, eller hos

1) Kongl. Vetensk. Akad:s Handl. 1840 (tr. 1842) pag. 19.

2) Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra iippl. pag. 364.

3) Bidrag till Örebro läns Vertebratfauna
,
pag. 8.

4) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1859, pag. 92.

5) Svenska Jäg. Förb:s Nya Tidskr. 7:de årg. pag. 22,

6) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förli. 1858, pag. 92.
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yngre ljusare hrm^ och under grågul, samt utåt temligen

långhårig och tjock. Ofvan på hufvudet och ryggen mer eller

mindre ljust rödbrun. Mellersta hindtanden i öfverJcäJcen har

å inre sidan 2:ne utstående vinhlar, och den hahersta i samma
käke har å yttre sidan 8:ne, och å inre B:o 4 utstående vink-

lar, och dess hakersta emaljslynga är baktill spetsig

Glirium ordine,

ficrc:. 21-22. -
Mus rutilus, Pallas: Novas species Quadrupedum ^

pag. 246, tab. XIV B., tab. XVII,
1778.

„ „ Schreber: Die Säugthiere, 4:er Theil, pag. 672, tab.

188. - 1792.

Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 177.

- 1811.

C. J. SuNDEV^^ALL, Tvenne för Sverige nya Gnagare-

arter, samt tandbyggnaden hos Ärvicola och Myodes;

Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockh. Handl. 1840 (tr. 1842),

pag. 19, tab. I, fig. 2 (kindtänderna). — 1842.

S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 366. - 1847.

J, F. Brandt: Bemerkungen iiber die Wirbelthiere des

nördlichen europäischen Eusslands , besonders des nörd-

lichen Urars; "der nördliche Ural und das Ktistenge-

birge Pae-Choi." Bd. II, von E. Hofmann. Appen-

dix, pag. 37. - 1856.

Hypudceus rutilus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 260.

- 1865.

Ärvicola rutilus,

Lemmus rutilus,

Ärvicola rutilus,

Beskr. 2) ef, fullvuxen. Längd af kroppen ungefär 37io
tum eller 108 millim. L. af örat från basen af dess yttre kant

1) Denna art kännes bäst genom sin färg i förening med den korta,

tjocka och temligen långhåriga svansen. Dess kindtänder äro i det närma-

ste like dem af föregående art, och den bakersta i öfverkäken följaktligen

mycket olik den hos följande arten. Hos ett yngre exemplar från Sibirien,

som vi erhållit af Prof. v. Middendorff, hafva vi funnit någon skiljaktig-

het uti tandbyggnaden från de Svenska exemplaren, deruti att den bakre

inre utstående vinkeln på den mellersta öfre kindtanden har en liten bugt

,

som antyder denna vinkels delning i 2:ne, och den bakersta öfre kindtan-

den har äfven å yttre sidan 4 utstående vinklar, ehuru den bakersta af

dessa är obetydligt framstående. Den är äfven uti färgteckningen något

olik dem deruti, att den ofvan har en ljusare rödbrun färg, och svansen

är ofvan gulbrun.

2) Efter uppstoppade exemplar i Zool. Eiksmuseum i Stockholm, från

Muonioniska, och skänkte af L. L. L^stadius.
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Yio t. eller 12 mill. Bakfoten från hälen till spetsen af mel-

lersta tåns klo ^^/ao t. eller 22 mill. L. af svansen utan håren

vid spetsen nära Vio ^ller 26 mill.

Till kroppsformen synes den mest likna föregående arten,

ehuru nosen är något mera trubbig än hos den. Öron och fötter

likna dem af nämnde art. Svansen är betydligt kortare än hos den

,

föga längre än hufvudet, samt tjock, och med tät och temligen

lång hårbeklädnad. — Färgen är långs ryggen, från hjessan till

svansroten rödbrun , och på kroppssidorna grågulaktig , och mel-

lan dessa färger är en mindre tydlig gräns. Undre kropps-

sidans färg är gråhvitaktig , utan skarp gräns mellan den och

kroppssidornas färg. Den främre delen af hufvudet ofvan är

gråbrunaktig med rödbrun anstrykning. På hufvudet, ryggen

och kroppssidorna äro talrika, vid spetsen svartaktiga stickel-

hår. Svansen är ofvan mot spetsen svartbrunaktig , och under

grågul. Fötterna äro gråhvita.

Craniet. Längd 25 mill. Bredd öfver öronöppningarne

13 mill. Interparietalbenet är skarpt tillspetsadt åt sidorna,

och lika bredt, som pannbenen äro långa. Dessa sednare ben

äro längre än näsbenen. Från bakre sidohörnen af pannbenen

går å hvardera sidan af hjessan en låg köl till interparietalbe-

net. Pannan är plattad. Kindbågarne äro smala, och föga

bredare på midten.

Tänderna. Öfver käk en: Den lista kindtanden har å kro-

nan 5 emaljslyngor, och å yttre och inre sidorna 3me utstående

vinklar. Den 2:dra eller mellersta kindtanden har 4 emaljslyn-

gor, och å yttre sidan 3me, och å den inre D:o 2:ne utstående

vinklar. Den 3:dje eller bakersta kindtanden har 6 emaljslyn-

gor, af hvilka den bakersta är baktill tillspetsad, och å yttre

sidan 3:ne, och å inre D:o 4 utstående vinklar. — Underkäken:
Den l:sta kindtanden har 6 emaljslyngor^), samt å yttre sidan

4, och ä den inre 5 utstående vinklar. Den 2:dra eller mel-

lersta kindtanden har 3:ne emaljslyngor, med antydning till

delning å l:sta och 2:dra slyngan, och å yttre och inre sidorna

3:ne utstående vinklar. Den 3:dje eller bakersta kindtanden

har äfvenledes 3:ne emaljslyngor, och å yttre och inre sidorna

3:ne utstående vinklar.

1) Å det ofvannämnda Sibiriska exemplaret har denna tand 7 emalj-

slyngor.
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Denna sork-art är hos oss endast funnen i de allra nord-

ligaste delarne af landet, nemligen af L. L. L^stadius vid Ka-

resuando och Muonioniska i norra delen af Torneå Lappmark.

Sannolikt förekommer den äfven i Norska Finmarken, ehuru

den icke derstädes lär vara iakttagen. I Finland är den, enligt

C. J. SuNDEWALL, af W. V. Wright funnen vid Kuopio. Enligt

J. F. Beandt (å anf. st.) är den af v. Baer funnen i trakten af

Hvita Hafvet, af E. Hofmann vid Petschora, och af J. H. Blastus

i de Eyska Östersjöprovinserna; och den förekommer dessutom

enligt samme författare, och enligt Pallas och v. Middendorfp

i hela Sibirien. Enligt de tvenne sistnämnde äfvensom enligt

LiESTADius (hos Nilsson) är den allätande, liksom föregående

och sannolikt äfven följande art.

3. Arvicola rufocanus (C. J. Sundewall).

Gråsidiga SJcogssorJcen.

Öronen knappt utstående ur härfällen. Svansen temJigen

smalj ungefär af hufvudets längd, ofvan mÖrlchrun^ och under

gråhvit. Färgen på hjessan, nacken och ryggen mer eller

mindre mörkt rödbrun , och på sidorna af hufvudet och krop-

pen mörkt grå , med temligen tydlig färggräns upptill. Föt-

terna ofvan hrunaktiga. Mellersta kindtanden i Öfverkäken

har å inre sidan 2:ne, och å den yttre 3:ne utstående vink-

lar; och den hakersta kindtanden i samma käke har å både

yttre och inre sidorna 3:ne D:o^ och dess bakersta emaljslynga

är baktill trubbigt tillspetsad. Craniet har å pannan en långs-

gående grop, som hos äldre å hvardera sidan är begränsad

af en tydlig köl. Interparietalbenet är på sidorna snedt af-

hugget^ med de spetsiga vinklarne riktade bakåt.

Hypudceus rufocanus, C. J. Sundewall: Öfversigt af Kongl. Vetenskaps

Akad:s i Stockh. Förhandl. 1846, pag. 122. - 1847.

Lemmus rufocanus, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 365. - 1847.

HypudcBus rufocanus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 259,

med figur. — 1865.

Beskr. cT, gammal, förvarad i sprit. Längd af kroppen

37io tum eller 108 millim. L. af örat från basen af dess yttre

kant nära Va o ^^^^^ ^ ^ i^i^l- bakfoten från hälen till
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mellersta klospetsen något öfver 7io ^- ^^^^i' 19 mill. L. af

svansen utan håren vid spetsen *72o ^- ö^^^^* 28 mill. — En
yngre cT, förvarad i sprit, har kroppsl. 2 7io t- eller 87 mill.

L. af hnfvudet 7io ^- ^^^^^ ^7 mill. L. af örat från basen af

yttre kanten nära Vio ^' ^^^^^ ^- bakfoten 7io ^•

eller 18 mill. L. af svansen 7io ^- ^^^^i' ^4. mill.

Nosen är temligen smal och tillspetsad, liksom hos de

föregående arterna, men öronen äro knappt framstående ur

den yfvigare hårfällen. De äro rundadt ovala, och antitra-

gus bildar en starkt framstående nästan trubbigt tillspetsad

flik. Bakfötterna äro ganska håriga på bakre delen af fot-

sulan, och svansen är temligen liten, dess längd utgörande 7*
eller något mera af kroppslängden , bakåt afsmalnande , samt slu-

tande med en hårpensel, som är omkring 6 mill. lång. — Fär-

gen är på hjessan , och midtät halsen och r3^ggen ända till bakre

delen af länden temligen mörkt rödbrun med inblandade talrika

stickelhår med svart spets. På sidorna af ryggen är den något

blekare, grågulaktig. Nosen ofvan och på sidorna, pannan,

hufvudets, halsens och kroppens sidor äro mörkt grå eller aske-

grå, med temligen tydlig färggräns upptill. Fötterna äro ofvan

brunaktiga eller gråbrunaktiga. Svansen är ofvan mörkbrun,

och under gråhvit. Undre kroppssidan är hvitgrå. Stundom

är den mörkare : ofvan brunaktig , med rödbrun anstrykning en-

dast på hjessan och nacken , och under ljusare gråaktig

Craniet af ett annat exemplar. Längd 25 mill. Bredd

öfver yttre öronöppningarne 12 mill. Pannan är konkav långs

midten , och hos äldre individer är den å sidorna ganska starkt

inknipen, och den långsgående konkaveringen eller gropen är å

hvardera sidan begränsad af en temligen skarp köl. Interparie-

talbenet är å sidoroa snedt afhugget, med de spetsiga sidovink-

larne riktade bakåt , och de trubbiga D:o afrundade , och vinkeln

i midten af framkanten är mycket trubbig. Kindbågarne äro å

midten temligen breda. Foramma incisiva slutas baktill strax

framom framkanten af de främsta kindtänderna.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna, som å främre

sidan äro ljust brungula, hafva framtill vid gränsen mellan

främre och yttre sidorna en temligen skarp kant, och den skä-

1) Ett exemplar med sådan färgteckning, från Norska Finmarken,

hafva vi sett i Zool. Kiksmuseum i Stockholm.
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rande eggen konkav. Den l:sta kindtanden har å kronan 5

emaljslyngor, och å yttre och inre sidorna 3:ne utstående vink-

lar. Den 2:dra kindtanden har 4 emaljsljmgor, och å yttre si-

dan 3:ne, och å inre D:o 2:ne utstående vinklar. Den 3:dje

eller bakersta kindtanden har 5 emaljslyngor, af hvilka främsta

och sista äro de största, och den sednare är baktill trubbigt

tillspetsad, samt nästan triangulär. A yttre och inre sidorna

har den 3:ne utstående vinklar, af hvilka de å den förra äro

föga framstående. A alla äro de inre vinklarne afrundade. —
Underkäken: Den l:sta kindtanden har å kronan 6 emalj-

slyngor, och å yttre sidan 4, och å inre D:o 5 utstående vinklar,

af hvilka den främste å båda sidorna är helt obetydlig. Den främsta

slyngan är njurformig. Den 2:dra kindtanden har 3:ne emalj-

slyngor, af hvilka de båda främsta förete antydning till delning

,

samt å yttre och inre sidorna 3:ne utstående vinklar. Den 3:dje

kindtanden har 3:ne emaljslyngor, och å inre sidan 3:ne tydliga

samt å den yttre D:o 2:ne otydliga och trubbiga utstående vinklar.

Den är hos oss anträffad i Luleå och Torneå Lappmarker

af C. G. LöwENHjELM och L. L. L^stadius, dels nere i dalariie,

vid menniskoboningarne och andra ställen , och dels inom björk-

skogsregionen på fjellsidorna , och sjnes vissa tider vara temli-

gen talrik. I Norge är den funnen både i Yest- och Öst-Fin-

marken, i den förra af Prof. A. J. Malmgeen, och i den sed-

nare af Prof. L. EsMARK och Akad. Adjunkten T. Fries, hvilken

sednare förärat till härvarande Universitets zoologiska museum

ett af honom vid Warangerfjorden taget individ. Uti Finland

är den, enligt J. F. Brandt anträffad, och v. Middendorfp 2)

fann den vid Boganida och Stanowoj-Bergen i Sibirien, och

uppgifver för öfrigt, att den blifvit funnen i Kamtschatka och

på Altai. J. F. Brandt har äfven fått den från norra Ural.

Dess geografiska utbredning är således mycket vidsträckt , ehuru

merendels högnordisk. Den gör sig gångar i grässvålen, då den

söker gräsrötter och dylikt till föda. I boningshusen torde han

söka både animaliska och vegetabiliska ätbara ämnen.

B. Jordsorkar. Mellersta Jcindtanden i underJcäken har

å Jcronan 5 emaljslyngor, och den mellersta D:o i öfverMken

har å inre sidan endast 2:ne utstående vinldar.

1) A det vid föregående art anförda stället.

2) Sibiriske Reise, Säugethiere, Vögel iind Amphibien, pag. 114.



295

4. Arvicola amphibius (Linné).

VattensorJcen.

Öronen dolda i härfällen. Svansen ungefär af Jialfva

Jcroppens längd: stundom något längre^ och stimdom något

kortare. Färgen föränderlig^ svartaMig eller hrunahtig, eller

mörkt gråhrunahtig , och i allmänhet föga ljusare på undre

kroppssidan. JBakersta kindtanden i öfverkäken med endast

4 emaljslyngor^ och å yttre och inre sidorna med 3:ne utstå-

ende vinklar. Craniet har hos äldre en långsgående kÖl å

midicn af pannan 7nellan inknipningarne. Interparietalbenet

har sidokanterna trubbiga eller konkava.

Mus terrestris, Linné: Fauna Svecica, pag. 11. — 1761.

,, amphihim, Idem : ibidem, pag. 12.

paludosus, Idem: Mantissa plantarum, appendix, pag. 522. —
1767.

amphibius, A. J. Ketzius: Faunse Svecicse pars l:ma, pag. 36.

- 1800.

paludosus, Idem: ibidem, pag. 37.

Lemmus amphibius, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 355. — 1847.

Arvicola amphibius, 3. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands
,

pag. 344, med fig. öfver tänd. —
1857.

Faludicola amphibius, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag 261.

- 1865.

Arvicola amphibius, V. Fåtio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I,

pag. 227. - 1869.

Anm. På grund af den ganska betydliga föränderlighet, som denna

art företer dels uti färgteckningen, och dels uti svansens längd och krop-

pens storlek, och till någon ringa del uti formen af kindtändernas emalj-

slyngor, har man ej sällan uppställt de skiljaktiga formerna såsom typer

för särskilda arter. Såsom synes af synonymien, har redan Linné tillfölje

deraf beskrifvit den under 3:ne olika namn. Blasius, som egnat en syn-

nerlig uppmärksamhet åt dessa former, har visat, att de ej äro annat än

varieteter af en och samma art. Denna åsigt har dock redan förut blifvit

framställd af S. Nilsson. V. Fatio har sedermera biträdt densamma.

Beskr. Q gammal: Kroppens längd från nosspetsen till

anus 5Vio tum eller 162 millim. L. af svansen 37io t- ^^^^r

93 mill. cT, ej fullvuxen i): Kroppens längd 47io t. eller 144

1) Förvarad i sprit.

20

il
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mill; L. af hufviidet V/^^ t. eller 39 mill. L. af örat från

basen af dess yttre kant nära 7> eller 14 y., mill. L. af bak-

foten från hälen till mellersta klospetsen 1 t. eller 30 mill.

L. af svansen från anus nära 2 7-2 eller 74 mill. — En cf

gammal, uppstoppad, har kroppslängden omkring 57io t- ^^^er

174 mill., och svansens längd 37io ^- el^er 102 mill.

Nosen är kort och trubbig , och afståndet mellan nosspetsen

och ögonen ungefär lika med det mellan dessa sednare och

öronen. Dessa äro rundadt ovala, och små samt dolda i hår-

fällen. Emot kanterna hafva de å inre och yttre sidorna glesa

och långa hår. Tragus är nästan omärklig, och antitragus

liten, men tydlig och i midten konvex. Morrhåren räcka knappt

bakom öronen. Framfötterna , som äro mindre än de bakre,

hafva en temligen tydlig, hoptryckt och något böjd klo på den

rudimentära tummen; och de 2:ne öfversta trampknölarne äro

störst. Hårbetäckningen på öfre sidan såväl af dessa som af

de bakre fötterna är gles och kort. Dessa sednare fötterna äro

nakna å undre sidan ända till hälknölen. De 3:ne mellersta och

längre tårna äro vid basen förenade genom en mycket liten sim-

hud, som är mest tydlig mellan 3:dje och 4:de tårna. Den

mellersta tån är föga längre än 2:dra och 4:de D:o. Svansen,

som å det här beskrifna, i sprit förvarade exemplaret, är något

längre än halfva kroppen , är emot spetsen betydligt afsmalnande,

samt vid basen med spår till 4 kanter. Den har korta, till-

tryckta, styfva och glesa hår, mellan hvilka ringarne af hud-

fjäll äro synliga. Vid svansspetsen äro håren något längre och

tätare. Hårfällen är yfvig och tät, med talrika långa stickel-

hår på ryggen, länden och kroppssidorna. — Färgen är, såsom

redan blifvit anfördt, underkastad åtskilliga variationer, som

dels synas vara individuella, och dels synas vara bundna vid

vissa racer. Den ofvannämnde store hanen är svart med hvita

läppar, ofvan med stark glans , och under utan glans , samt stö-

tande i skiffersvart. Äfven svansen och fötterna ofvan äro svarta.

Den äfvenledes ofvan anförda gamla honan, som är något min-

dre, är af samma färg. En helt ung, ej fullt halfvuxen, före-

tedde i det närmaste samma färgteckning, ehuru glansen ofvan

var något mindre stark. En nära fullvuxen yngre hane , å härva-

rande Universitets zoologiska museum, är mörkt gråbrun, ofvan

och på sidorna med svart anstrykning, derigenom att de talrika

långa stickelhåren, isynnerhet på ryggen och länden, äro svarta.
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Kinderna och undre kroppssidan hafva mörkt rostbrun anstryk-

ning. Läpparne äro hvita. Svansen är ofvan svartgrå, och

under något ljusare. Fötterna äro ofvan af samma färg, som

svansen. Stundom är den gråbruna färgen något ljusare, och

under stötande i ljusgrått. — Någon gång träffar man albinos-

varieteter af den. En dylik, som erhållits i trakten af Örebro,

omtalas af C. K. Sundström

Craniet af ett gammalt individ. Längd från spetsen af

näsbenen till nackbenets ledknappar 37 mill. Bredd öfver de

yttre öronöppningarne I7Y2 niill. Craniets bredd öfver kind-

bågarne är lika med afståndet mellan condyli occi/pitales och

framkanten af de främsta kindtänderna. Foramen magnum är

subtriangulärt , och högre än bredt. Processus paramastoidei

äro tydliga, och från hvardera af dem går uppåt en kam, som

förenar sig med den temligen höga nackekammen , hvilken fort-

sättes af en högre kam å samma ben, som går ner mellan

ossa squamostmi é mastoideum. Literparietalbenet är litet,

med en spetsig framskjutande vinkel i midten af främre kanten

,

och med sidokanterna konkava. Hjessan är plattad, och på si-

dorna begränsad af vinkliga skarpa kanter. Fjällbenet har fram-

till bakom ögonhålan en skarp kant. Pannbenet har i midten

baktill en afrundad förlängning, och från hvardera sidan af

denna utgår framåt en skarp crista, hvilka båda cristce framåt

convergera, så att de midt emellan de djupast ingående bug-

terna å pannan sammanlöpa till en långsgående crista^ men
derefter skilja de sig åt , och divergera tills de sluta vid en spet-

sig knöl bakom den öfre grenen af öfverkäksbenets okbensut-

skott. Fossce pterygoidece äro djupa och väl begränsade utåt

af den yttre lamellen af processus pterygoidei. HamuU ptery-

goidei stöta intill hullce ossem. Gombenen hafva en transver-

sell afsats framom deras bakre kant, hvilken afsats är ungefär

midt för bakre kanterna af de mellersta kindtänderna. Kind-

bågarne äro å midten betydligt bredare. Näsbenen, som äro

böjda nedåt, äro kortare än pannbenet. Foramina incisiva äro

små och smala, och sträcka sig föga längre bakom suturen

mellan mellankäks- och öfverkäksbenen än framom densamma.

Underkäkens kronutskott är väl så högt som ledknappsutskottet,

samt spetsigt och bakåt böjdt; och angularutskottet är något

1) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna, pag. 8.

20*
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utåt böjdt. A yttre sidan af underkäkens corpus är en skarp och

sned crista. Craniet af yngre individer saknar den långsgående

kölen å pannan , och har sidokanterna af interparietalbenet trub-

biga, men ej konkava, samt nackekammen lag. Hela craniet

är smalare, och hjessan kullrig och utan skarpa sidokanter.

Tänderna. Öfv er käken: Framtänderna framtill ganska

mörkt gulbruna, och med ett temligen tydligt spår till långs-

gående fåra nära yttre kanten, och utanför denna en skarp

kant, och med eggen konkav, och vanligen är den ena något

kortare än den andra. Den l:sta kindtanden har å kronan 5

emalj slyngor, samt å yttre och inre sidorna 3me utstående vink-

lar, samt är större än de andre. Den 2:dra kindtanden har 4

emaljsl3mgor, samt å den yttre sidan 3me, och å den inre 2me

utstående vinklar. Den 3:dje eller bakersta kindtanden är bakåt

afsmalnande , och har 4 emaljslyngor, af hvilka den bakersta

,

som baktill är trubbigt tillspetsad, genom en inifrån ingående

bugt till hälften är delad i 2me. Den har å yttre och inre

sidorna 3:ne utstående vinklar. — Underkäken: Den l:sta

kindtanden, som är den vida största, har å kronan 5 emalj-

slyngor, af hvilka den främsta genom en yttre och en inre bugt

företer antydning till delning i 3:ne slyngor; och å yttre sidan

har den 4, samt å den inre 5 utstående vinklar, af hvilka den

främsta å hvardera sidan är obetydligt framstående samt afrun-

dad. Den 2:dra kindtanden har å kronan 5 emaljslyngor, samt

å yttre och inre sidorna 3:ne utstående vinklar. Den 3:dje,

som är den minsta, har å kronan 3:ne emaljslyngor, samt å

yttre och inre sidorna 3:ne utstående vinklar.

Yattensorken förekommer hos oss allmänt från Skåne till

Finmarken i Norge, dock helst på fuktiga ställen, och i grann-

skapet af vatten, såväl inne i landet som vid hafsstränderna.

Enligt Nilsson är det den brunaktiga färgförändringen som fö-

rekommer vid de sednare. Både i södra och mellersta Sverige

äro båda färgförändringarne enligt våra egna iakttagelser un-

gefär lika allmänna. C. G. Löwenhjelm ^) har iakttagit den i

Pite och Lule Lappmarker, och A. J. Malmgeen*'^) har funnit

den i grannskapet af Balsfjorden i Vestfinmarken i Norge. För

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1846 (tr. 1847) pag. 124.

2) Iakttagelser och anteckningar till Finmarkens och Spetsbergens

Däggdjursfauna; Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1863 (tr. 1864),

pag. 144.
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öfrigt förekommer den, enligt Pallas, J. F. Beandt, v. Mid-

DENDORFF, G. Kadde och J. H. Blasius i hela Em'opa och Sibi-

rien, från kusterna af Atlantiska Oceanen till dem af Ochotska Haf-

vet, och från kusterna af Ishafvet norr om Sibirien till södra Altai.

Den "kan med lika skicklighet gräfva i jorden och simma

i vattnet, hvaraf den fått namn än af Jordråtta ^ än af Vat-

tenråtta. Den har således i sitt lefnadssätt åtskilligt hvari den

liknar både mullvaden och bäfvern. — Den bebor såväl hög-

ländta ställen
,
isynnerhet om något vatten finnes i grannskapet,

som låg och sumpig mark" (Nilsson). "Vattensorkens lefnads-

sätt erinrar i många hänseenden om mullvadens. Under en jord-

hög ^) inrätta de en boning , som hufvudsakligen består af ett

klotrundt näste af mjukt, torrt gräs, och från hvilket flera

jordrör strålformigt utlöpa i olika riktningar; och de gräfva

långa underjordiska gångar, för att söka efter sin näring. Äf-

venledes uppkasta de jordhögar under det de söka sin föda och

gräfva sina gångar, hvilka högar skilja sig från mullvadens ge-

nom olikformighet, och genom större jordklimpar och oregel-

mässighet i anordningen" (Blasius). Denna dess vana att upp-

kasta mullhögar har gjort, att den icke sällan både i mellersta

Sverige och i Norge blifvit förvexlad med mullvaden, och ifrån

en sådan förvexling härleda sig uppgifterna om mullvadens fö-

rekomst i Norge , äfvensom den ofvan pag. 206 anförda af Doc-

tor Lindroth, att mullvaden skulle förekomma i Upland. Den

är i Sverige på grund af sitt lefnadssätt känd under flera be-

nämningar: vattenråtta, jordråtta, mullsork m. fl., och i Norge

kallas den muldvarp och vaan. Den lefver företrädesvis af

vegetabilier, men håller dock stundom tillgodo äfven animalisk

föda. I sina underjordiska gångar samlar den förråd för vintern

af diverse vegetabilier. A. J. Malmgren (anf. st.) berättar, att

han uti ett sådant förråd i Finland funnit 2me kappar potatis.

Det är tydligt att den tillfölje af sin storlek och glupskhet,

isynnerhet som den ej sällan är talrik, ofta är ganska skad-

lig i trädgårdar, på åkerfält och ängar, samt i plantskolor, der

den afbiter rötterna på trädplantorna. Det händer äfven att

den gör skada derigenom att den genomborrar fördämningar.

Den ynglar 2 till 3 gånger om året, och föder ända till 7 un-

gar hvarje gäng.

1) Blasius har en gång funnit ett näste , som var fåstadt mellan stäng-

lar af vass , 3 fot öfver vattnet , och omkring 30 steg från den torra stranden.
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5. Arvicola ratticeps, Keyserling & Blasius.

Méllansorlmi.

Öronen dolda i, eller föga framstående ur Mrfällen^ ocJi

deras längd utgör mera än Va (rf hufvudets D:o. Svansens

längd utgör något mera än 7.-? (rf hroppens J):o. lärgen of-

van mörkt gråbrun^ och under hvitgrå, med temligen tydlig

färggräns. Båkersta kindtanden i öfverkäken med 5—6 emalj

-

slyngor^ och å yttre sidan 3—^, och å inre D:o 4 utstå-

ende vinklar. Craniet har hos äldre individer en långsgående

grop å midten af pannan mellan de ingående dugterna. In-

terparietalhenet har sidodelarne trtihhiga. Pannbenens bakre

kant bildar en ojemn båge, som är större än ett halfcirkel-

segment. Foramina incisiva nå nästan tillbaka till de främ-
sta kindtänderna, och äro bakåt afsmalnande.

Arvicola ratticeps, Keyserling & Blasius : Beschreibung einer neuen Feld-

maus Arvicola ratticeps; Mémoires de rAcadémie Ira-

pér. des Sciences de S:t Pétersbourg par divers sa-

vans, Torne 4:me, pag. 319. — 1841.

Lemmus medius, S. Nilsson: Svenska arter af Sorex och Hypudceus;

Ofversigt af Kongl. Vetensk. Akadrs Förhandlingar

1844 (tr. 1845), pag. 34. - 1845.

„ „ Idem: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 360. — 1847.

Arvicola ratticeps, J.H. Blasius : Natiirgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 365. — 1857.

Faludicola ratticeps , A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, pag. 264.

— 1865.

Anm. Att Keyserlings och Blasii Arvicola ratticeps är till arten

identisk med Nilssons Lemmus medius , är påtagligt , då man jemför deras

beskrifningar, och ännu mera då man jemför förstnämnde författares ofvan

citerade utförliga beskrifning med arten sådan den förekommer hos oss.

Identiteten har derföre med rätta sednare blifvit antagen af Blasius sjelf

(Naturgeschichte) samt af J. F. Brandt ^). C. J. Sundewall 2) hade redan

förut påpekat denna identitet, men dock funnit den tvifvelaktig af det

skäl, att Arvicola ratticeps skulle vara "från södra Ryssland," då Lemmus

1) Der nördliche Ural und das Kiistengebirge Pae-Choi; Bemerkungen

iiber die Wirbelthiere des nördlichen europ. Eusslands, besonders des nörd-

lichen Urals, pag. 37. — 1856.

2) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akadrs Förh. 1845 (tr. 1846), pag. 191,
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medius deremot är från Lappland. Detta skäl beror emellertid på ett miss-

tag, emedan Keysehling & Blasius enligt hvad de i den ofvan citerade

beskrifningen uppgifvit, funnit den vid Ustjug Weliki vid Dwina i norra

Eyssland, och således icke i det södra. Då det af sistnämnde förfat-

tare gifna namnet åtminstone först blifvit publiceradt i tryck, och så-

lunda har prioritet framför det af Nilsson gifna, måste det för arten bi-

behållas. — Denna art kommer mycket nära Ärvicola oeconomus (Pallas),

men skiljer sig från den genom något längre öron och svans, samt genom

en mörkare färg på öfre kroppssidan. Skillnaderna, med undantag af den

olika längden af öronen , äro emellertid knappast större än de , som företin-

nas mellan de olika varieteterna af Arv. ampJiibius. Uti cranieform och

tandbyggnad öfverensstämma de fullkomligt, enligt den jemförelse, som

vi varit i tillfälle att anställa med ett af Prof. v. Middendoeff medde-

ladt exemplar af A. oeconomus från Sibirien. Denna art lär, enligt J. F.

Brandt, förekomma så långt åt vester, som norra Ural; och då ^. ratticeps

är funnen i norra Eyssland, är det sannolikt, att båda arternas geografiska

utbredningsområden beröra hvarandra.

Beshr. c?, fullvuxen, och förvarad i sprit. Kroppens längd

från nosspetsen till svansroten 4.V2 tum eller 135 millim. L.

af hufvudet iVio ^ller 33 mill. L. af örat från basen af

yttre kanten nära 7-2 t- ^ll^i" l^V-i ^i^^- ^- bakfoten från

hälen ^/^^ t. eller 21 mill. L. af svansen utan håren vid spet-

sen l7io t. eller 48 mill. — En annan yngre ef har kropps-

längden 37-2 t- öller 105 mill. Hufvudets längd 1 t. eller 30

mill. L. af örat Vio t- eller 12 mill. L. af bakfoten från

hälen till mellersta klospetsarne ^V-io t- ^^^^r 20 mill. L. af

svansen utan håren P/m t. eller 39 mill.

Nosen är ej så trubbig som hos föregående art, och då

öronen ofta äro något litet framstående ur hårfällen, förlänar

detta åt dess hufvud ett något råttlikt utseende, och har gifvit

anledning till det af Keyserling & Blasius gifna artnamnet.

Ögonen, som äro små, äro något närmare intill nosspetsen än

intill öronen. Dessa sednare, som äro något kortare än halfva

hufvudet, äro nästan runda, samt ofvan basen å både inre och

yttre sidorna med temligen långa och glesa hår. Stundom, då

hårfällen är kortare, äro de något litet utstående ur den, och

stundom då den är längre , äro de dolda i densamma. Äntitra'

gus är ganska stor och starkt framstående. Framfötterna , som

isynnerhet hos hanen ej äro mycket mindre än de bakre, hafva

den rudimentära tummen ytterst liten , med föga märkbar nagel.

Då bakfötterna sträckas tillbaka, räcka de ungefär till ^/^ af

svansens längd. Hälen är undertill hårig. Svansen, som är
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något längre än ^3 af kroppslängden, är hos den gamle lianen

nästan jemntjock samt försedd med längre och tätare hårbetäck-

ning, som på undre sidan är ljusare, och hos den yngre hanen

är den betydligt afsmalnande mot spetsen, och med glesa och

korta hår, som å undre sidan äro föga ljusare. De bilda vid

svansspetsen en mer eller mindre tydlig pensel. — Färgen nå-

got föränderlig: i allmänhet ofvan mörkt gråbrun, men stun-

dom mörkare och stundom något ljusare, och stundom med
starkare, och stundom med svagare rostbrun anstrykning, som
i allmänhet är tydligast hos de äldre, hvilka derföre äro af

en ljusare färg, än de yngre. Mellan de rostbruna hårspetsarne

förekomma en del längre, som äro svarta. De nedre delarne

af kroppssidorna äro något blekare. Hufvudet har ofvan samma
färg, som ryggen. Den undre kroppssidan är hvitgrå eller

gråhvit, med i allmänhet temligen tydlig färggräns. Läpparne

hvitaktiga, och svansen ofvan mörkare än under. Fötterna of-

van gråbrunaktiga.

Craniet. Längd 26 mill. Bredd öfver de yttre öronöpp-

ningarne 12 mill. Craniets bredd öfver kindbågarne är mindre

än afståndet mellan condyli occipitales och framkanten af de

främsta kindtänderna, äfvensom mellan samma condyli och bakre

gränsen för inknipningarne å pannan, och innehålles ungefär

2:ne gånger i craniets längd. Pannbenens längd är ungefär lika

med hjessbenens bredd. Foramen magnum är rundadt, och un-

gefär lika bredt, som högt. Från ^irnxå^xd, processus parama-

stoideus går uppåt en kam, som ej förenar sig med nackekam-

men. Literparietalbenet har sidodelarne trubbiga och dess bredd

är mindre än hjessbenens längd. Hålet i bakre delen af os

squamosum sträcker sig till nackekammen. Hjessan är något

kullrig. Pannan har långs midten hos äldre en smal grop,

som på sidorna begränsas af en låg rygg; och hos yngre har

den en grund och vid långsgående fördjupning, som på sidorna

icke är begränsad. Näsbenen äro betydligt kortare än pannbe-

nen. Grombenen hafva icke någon tydlig afsats framom deras

bakre kant, men å hvardera sidan af denna kant en djup grop.

Foramina incisiva räcka tillbaka nästan i jemnbredd med de

främsta kindtändernas framkant. Kindbågarne äro något bredare

på midten.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna framtill brungula,

och utan spår till långsgående fåra. Den lista kindtanden,
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som är den största, har å kronan 5 emaljslyngor, och å yHyq

och inre sidorna 3me utstående vinklar. Den 2:dra D:o har å

kronan 4 emaljslyngor, och å yttre sidan 3:ne, och å den inre

2:ne utstående vinklar. Den 3:dje kindtanden, som är bakåt

afsmalnande, har å kronan 5—6 emaljslyngor, och å yttre sidan

3—4, och å inre D:o 4 utstående vinklar. Då den har 5 emalj-

slyngor, är den bakersta eller 5:te till dels delad i 2:ne genom

en från inre sidan djupt ingående bugt, och denna slynga är

baktill trubbigt tillspetsad. — Underkäken: Den l:sta kind-

tanden, som är den största, har å kronan 6 emaljsl3mgor, af

hvilka den främsta företer antydning till delning, och å yttre

sidan har den 3:ne, och å den inre 5 utstående vinklar. Den

2:dra D:o har å kronan 5 emaljslyngor, och å yttre och inre

sidorna 3me utstående vinklar. Den 3:dje eller bakersta kind-

tanden, som är den minsta, har å kronan 3:ne emaljslyngor,

och ä yttre och inre sidorna 3me, de å förra obetydligt, ut-

stående vinklar.

Enligt sednare iakttagelser lär mellansorkens geografiska

utbredning hos oss sträcka sig längre söderut, än man förmo-

dat. Den hade inom Sverige endast blifvit funnen i Lappland,

och inom Norge så sydligt som i fjelltrakterna mellan södra

Gudbrandsdalen och Österdalen, der vi sjelfve anträffat den vid

Sollien 1843, och man antog derföre, att den hos oss endast

tillhörde den högre norden , tills Jägmästaren A. Cnattingius

uti boet hos en rufvande hona af perlugglan (Strix tengmalmi)

i trakten af Norrköping i Östergötland fann 10 döda exemplar

(af hvilka "fem orörda") af denna sork , till ett säkert bevis pä

att den förekommer i denna trakt. Vi känna icke något annat

bevis på att den så sydligt blifvit anträffad hos oss. Det är

emellertid alls icke omöjligt att den här kan förekomma ändå

sydligare. Blasius uppgifver, att han erhållit den från de Eyska

Östersjöprovinserna. Mot norden förekommer den ända till Is-

hafvets kuster. Härvarande Universitets zoologiska museum har

erhållit den från Qvickjock i Lule Lappmark, frän Pajala i

Torneå Lappmark , samt från trakten af Warangerfjorden i Nor-

ska Östfinmarken. Med undantag af den anförda iakttagelsen

af Cnattingius, har den emellertid, oss veterligen, ännu icke

blifvit faunen i de mellersta delarne af landet, utan endast i

1) Svenska Jägareföubiindets Nya Tidskrift, 3:dje årgången, sid. 47.

— 1865, med signaturen A. C.
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dess nordligare trakter. Uti Lappland förekommer den, enligt

C. G. LöwENHJELM^) i dalarne vid fjellens fot, men icke uppe

på sjelfva högfjellen. I Norge hafva vi funnit den både i dalar

nedanför fjellen och uppe på fjellen , men ej ofvan videregionen.

Der den finnes är den vanligen talrik. För öfrigt förekommer

den, enligt Blasius, i Finland, i Ryssland t. o. m. i Östersjö-

provinserna
, på Uralska Bergen , i Sibirien

, på Altai och i Kamt-

schatka, såvida icke uppgiften om dessa sednare localerna beror

på en förvexling med den nära stående Ärv. oeconoinus^ emedan

J. F. Brandt icke har något att meddela om dess förekomst i

Sibirien och Kamtschatka.

Några noggranna iakttagelser öfver dess lefnadssätt hafva

ännu icke blifvit gjorda. Löwenhjelm uppgifver, att den i detta

afseende öfverensstämmer med åkersorken, och liksom den hål-

ler sig på nybyggarnes åkrar. Den lefver således hufvudsak-

ligen af vegetabilier. Ehuru den hör till samma grupp, som

föregående art, brukar den dock icke söka vattnet såsom den,

eller simma och dyka deri, och den saknar spår till simhud.

Den anträffas både på fuktiga och torra ställen. Sannolikt

samlar den vinterförråd, liksom den och Ärv. oeconomus.

Vi anse oss här böra fästa uppmärksamheten på en i vårt grannskap,

nemligen norra Tyskland och Ryska Östersjöprovinserna förekommande art,

som väl ännu icke hos oss blifvit funnen, men möjligen kan komma att

anträlFas. Denna art är

Arvicola arvalis (Pallas).

Mus arvalis, Pallas: Novse species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 78. — 1778.

Arvicola arvalis, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 379. — 1857.

„ v. Fatio: Famie des Vertébrés de la Suisse , vol. I , Mam-
miferes, pag. 234. — 1869.

Den kommer mycket nära mellansorken , och skiljes från den genom

följande karakterer:

Den första kindtanden i underkäken har å kronan 7—9 emaljslyngor,

derigenom att den främsta stora är mer eller mindre fullständigt genom

ingående bugter delad i 3:ne-, samt har å den yttre sidan 4—5, och ä den

inre D:o 5—6 utstående vinklar. Längden af örat från basen af dess yttre

kant utgör ungefär V3 af hufvudets D:o. Antitragus är föga framstående.

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1846 (tr. 1847), pag. 124.
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Längden af svansen utgör icke eller föga mera än Vg af kroppslängden.

Färgen är ljusare än hos föregående art; ofvan ljust gråbrun, eller grågul-

aktig, och under hvit, med svag rostgulaktig , eller ock gråaktig anstryk-

ning, och fötterna äro ofvan hvitaktiga. Till storleken är den vida mindre

än föregående. Kroppslängden stiger knappast till mera än tum de-

cimalmått.

I sjelfva verket hörer den med hänsyn till sin tandbildning till jord-

sorkarnes grupp, ehuru Blasius för den och några andra närstående arter

bildat en egen grupp, som han benämner "Feldmäuse." Liksom jordsor-

karne har den å kronan af den mellersta kindtanden i öfverkäken 4, och å

densamma i underkäken 5 emaljslyngor, och å inre sidan af den förra en-

dast 2:ne utstående vinklar.

Den förekommer i hela mellersta Europa, och äfven i de vestra de-

larne af Sibirien , och utbreder sig i det förra ända till stränderna af Öster-

sjön, sä att det ingalunda är osannolikt, att den kan förekomma i de syd-

ligare delarne af Sverige.

C. Åkersorkar. Mellersta Jcindtanden i underMJcen har

å Jcronan 5 emaljslyngor, och densamma i öfverhälcen har å

inre sidan 3:ne utstående vinJdar^ af hvllha den haJvcrsta är

föga framstående

6. Arvicola agrestis (Linné).

ÄJcersorJcen.

Öronen dolda i, eller föga framstående ur hårfällen^ och

deras längd utgörande något mera än Y3 af hufvudets D:o.

Svansen ungefär så lång som htifvudet, och dess längd inne-

hålles i allmänhet något mera än 3:ne gånger i Jcroppens D:o'

Färgen ofvan mer eller mindre mörht gråbrun^ och under

ashegrå eller och gråhvit. A craniet bildar pannbenens baJcre

kant en båge, som är mindre än ett halfcirlielsegment. Fora-

mina incisiva äro bahtill föga afsmalnande. Den bahersta

hindtanden i underhähcn har å yttre sidan endast 2:ne utstå-

ende vinMar.

Mus agrestis, Linné: Fauna Svecica, ed. 2:da, pag. 11. —
1761.

1) Vi hafva haft tillfälle att undersöka en Nord-Amerikansk art, Ar-

vicola riparius, Ord.; Baied, som i afseende på tandbildningen m. ra. hörer

till denna grupp.
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Mus gregarius, Linné: Systema Natiirae, ed. 12:ma, pag. 84.

— 1766.

>, M A. J. Ketzius: Faunse Svecicse pars l:ma,

pag. 37. — 1800.

Lemmus arvalis, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande

Djuren, l:sta uppl. pag. 189. — 1820.

f gregarius, G. J. Billberg: Synopsis Faunse Scandinavia3,

pag. 6. ~ 1828.

H. B. Melchior: Den Danske Stats och Nor-

ges Pattedyr, sid. 114, tab. IL — 1834.

C. J. Sundewall: Tvenne för Sverige nya

Gnagare-arter samt tandbyggnaden hos Ar-

vicola och Myodes; Kongl. Vetensk. Akad:s

i Stockh. Handl. 1840, pag. 26. — 1842.

s, S. Nilsson: Svenska arter af Sorex och Hy-
pud(Bus; Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s

i Stockh. Förhandl. för år 1844, pag. 34 &
35. — 1845.

Idem: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 368. — 1847.

Ärvicola agrestis, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säuge-

thiere Deutschlands
, pag. 369. ~ 1857.

Agricola agrestis, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag.

265 , med figurer öfver kindtänderna. — 1865.

Ärvicola agrestis, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse,

vol. I, Mammiféres, pag. 238. — 1869.

Ärvicola arvalis,

Lemmus insularis é agre

Änm. Denna art har af Linné först erhållit artnamnet agrestis uti 2:dra

upplagan af Fauna Svecica 1761, och detta namn, som således är det äld-

sta, bör på grund deraf för den bibehållas. Uti 12:te upplagan af Systema

Naturse (1766) uteglömde eller uteslöt han detta namn och gaf i dess ställe

,

med tillägg af en ny och utförligare beskrifning, för hvilken han citerar

ScHREBER, men utan att nämna stället, der den ärhemtad^), namnet

gregarius, utan att ana artidentiteten med hans förut uti faunan helt kort

diagnosticerade Mus agrestis. Citatet af Schreber skulle kunna gifva an-

ledning att misstänka, att beskrifningen ej med full säkerhet vore grundad

på den här ifrågavarande arten, utan möjligen likasåväl på en annan när-

stående art Ärv. arvalis Pallas, såsom J. A. Wagner (Schreber's Säug-

thiere, Fortsetz.) förmodat, isynnerhet då man tager i betraktande den i

beskrifningen förekomnjande uppgiften om den hvitaktiga färgen på de undre

kroppsdelarne , men då denna beskrifning ganska väl passar äfven på den

förra arten, och LiNNÉ bland localerna för den äfven uppgifver Sverige,

1) Detta citat härleder sig sannolikt från ett enskildt skriftligt med-

delande till Linné, emedan den af Schreber gifna gemensamma beskrif-

ningen för Ärv. agrestis eller gregarius Linné och Ä. arvalis Pallas, är

af en långt sednare tid, förekommande uti "Säugthiere," tryckt 1792.
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och den sistnämnda arten, enligt vår hittills vunna erfarenhet, icke före-

kommer här, så synes man dock hafva skäl att antaga, att LiNNÉ's Mus

agrestis och hans M. gregarius äro endast olika namn för en och samma

art. Namnet gregarius har också blifvit återupptaget af ett par Svenska

författare — A. J. Eetzius och G. J. Billberg — och skulle kunna bibe-

hållas, om icke det andra hade prioritet. — H. B. Melchior tillkommer

förtjensten af att först hafva återupptagit och i anseende till slägtet och

arten riktigt bestämt det äldsta Linnéanska artnamnet agrestis, uti hans

ofvan citerade arbete öfver Danmarks däggdjur.

BesJcr. cT, fullvuxen. Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten nära 4 tum, eller 117 millim. L. af hufvudet

IV20 t. eller 32 mill. L. at örat från basen af yttre kanten

7-20 t. eller 14 mill. L. af bakfoten från hälen till mellersta

klospetsarne 7io ^- ^i^l- svansen, utan håren

vid spetsen 1 t- 6^'^^^ mill. — Hos en yngre hona , hvars

kroppslängd var 3 t. eller 90 mill., var svansen ^7-2o t- ^^l^^'

28 mill. — S. Nilsson har hos honor af 3720 ^^^^^ (decim.-t.)

eller 100 millim: s kroppslängd funnit svansen vara stundom af

*72o ^-s eller 25 millimis, och stundom af I720 ^^^^^

millim:s längd, och t. 0. m. längre'-^).

Nosen är trubbig, och ögonen små, samt belägne ungefär

midt emellan nosspetsen och öronen. Dessa, som äro något

längre än V3 ^f hufvudet, äro vanligen (beroende af hårfällens

större eller mindre yfvighet) dolda eller nästan dolda i hårfäl-

len, samt af en nästan rund form, och vid basen nakna, men

närmare kanten med gles hårbetäckning. Äntitragus bildar en

ganska starkt framstående afrundad flik. Morrhåren räcka föga

bakom öronen. Klorna på framfötterna äro kortare än de på

de bakre D:o, och bådadera af en gråhvitaktig eller stundom

gråbrunaktig färg, och ofvantill till dels betäckta af långa hår.

Den rudimentära tummen å framfötterna har en hoptryckt och

något tillspetsad nagel. Bakfötternas fotsulor äro baktill hå-

riga. Då bakfötterna sträckas tillbaka , nå de ungefär till spet-

sen af svansen. Denna, som är afsmalnande emot spetsen, har

en temligen tät hårbeklädnad, så att hudflällen föga eller icke

skönjas; och dess längd utgör i allmänhet mellan ^/g och

1) Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag. 368—369.

2) Det var denna betydliga variation uti svansens längd som gaf an-

ledning till uppställandet af arten Lemmus insularis, erhållen i Östgöta

Skärgården. (Öfvers. af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1844, pag. 34),
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af kroppslängden , och är ungefär lika med hufvudets längd. —
Färgen är ganska föränderlig, is^mnerhet beroende af åldern,

men, såsom det synes, äfven till någon del af årstiden. Hår-

fällen är, såsom vanligt hos sorkarne, emot basen svartgrå.

Hos äldre exemplar är färgen eljest på öfre kroppsdelarne mörkt

gråbrun, derigenom att svarta och rostgula hårspetsar äro blan-

dade om hvarandra. De förra äro glesare, men längre. På

öfre sidan af hufvudet är färgen lika med den på ryggen, men

på kroppssidorna är den något ljusare. Stundom äro de rost-

gula hårspetsarne mera, och stundom mindre öfvervägande;

under sommaren är vanligen det förra förhållandet. Å un-

dre kroppssidan är den stundom (såsom det synes äldre

exemplar under vintern) gråhvit, och stundom mer eller

mindre ljust askegrå, uti hvilken färg nedre delen af nosens

sidor och öfre sidan af fötterna deltaga. Läpparne äro mera

eller mindre tydligen hvitaktiga. Svansen är ofvan svartgrå eller

mörkbrun, och under gråaktig eller hvitaktig. Mellan öfre och

undre kroppssidornas färg är en temligen tydlig gräns. De

yngre äro i allmänhet af en något mörkare färg, än de äldre.

— Stundom, ehuru sällan, förekomma albinos-varieteter. En

sådan helt hvit förvaras å Zoologiska Eiksmuseum i Stockholm,

erhållen från Östergötland.

Craniet. Längd 26 mill. Bredd öfver yttre öronöppnin-

garne 12 mill. Dess bredd öfver kindbågarne är ungefär lika

med afståndet mellan condyli occipitales och bakre gränsen för

inknipningarne eller de ingående bugterna å pannan , och mindre

än afståndet mellan samma condyli och framkanten af de främ-

sta kindtänderna, och innehålles ungefär 1^/^ gånger i craniets

längd. Pannbenens längd är något mindre än hjessbenens bredd.

Foramen magnum är ungefär lika högt som bredt, och är sub-

triangulärt. Mellan den kam, som uppstiger från processus

paramastoideus , och den som åt sidan utgår från pars occipi-

talis, och utgör en fortsättning af nackekammen, är os mastoi-

deum beläget. Det stora aflånga hål, som förefinnes i den

bakre delen af os squamosum, upptager nästan hela afståndet

mellan basen af processus zygomaticus och nackekammen. Hjes-

san är hos den äldre nästan plattad, och på sidorna begränsad

af slingriga ryggar, och hos den yngre kuUrig, med nämnde

ryggar otydliga eller inga. Pannbenens bakre kant vid sutura

coronalis bildar en båge, som är mindre än en halfcirkel, och
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som hos de äldre är jemn, men hos de yngre i midten bildar

en spetsig vinkel. Inknipningarne eller de ingående bugterna

å pannan äro djupa, och begränsas baktill af nästan tvära kan-

ter, och upptill på pannan hvardera af en temligen skarp kant,

mellan hvilka kanter, långs midten af pannan är en fåra, som

hos mycket gamla individer torde försvinna, dä dessa kanter

sammansmälta till en låiigsgående rygg. Näsbenens öfre pro-

iilkontur bildar med densamma å pannbenen hos äldre individer

en trubbig vinkel. Interparietalbenet har i midten af främre

kanten en spetsig vinkel, och dess sidodelar äro trubbiga, och

dess bredd är ungefär lika med hjessbenens längd. Hamiäi

pterygoidei stöta intill de stora hiälce ossecB^ och äro nästan

räta. Kindbågarne äro å midten ganska breda, isynnerhet hos

äldre; och den nedre grenen af öfverkäkens processus zygoma-

tims har främre kanten temligen djupt konkav. Foramina in-

cisiva äro baktill föga afsmalnande, och slutas nära intill de

främsta kindtänderna. Underkäkens processus coronoideus är

kortare än dess proc. condyloideus.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna , som framtill äro

brungula, hafva der innanför yttre kanten hos äldre individer,

åtminstone stundom, en temligen tydlig långsgående fåra. Den

lista kindtanden, som såsom vanligt är den största och bre-

daste, har å kronan 5 emaljslyngor, och å yttre och inre si-

dorna 3:ne utstående vinklar, samt å sistnämnda sidan bakerst

en antydning till en 4:de sådan. Den 2:dra eller mellersta

D:o har å kronan 5 emaljslyngor, af hvilka den bakersta är

minst, samt å yttre och inre sidorna 3:ne utstående vinklar,

af hvilka den bakersta å inre sidan ej är mera än hälften så

mycket framstående, som de båda föregående å samma sida.

Den 3:dje eller bakersta kindtanden, som är bakåt afsmalnande,

har å kronan 6 emaljslyngor, af hvilka den bakersta stundom

(hos ett Skånskt exemplar) företer en från inre sidan djupt in-

gående bugt, som antyder dess delning i 2:ne; och å yttre si-

dan har den 3:ne, samt å den inre vanligen 4, men stundom

(hos det Skånska exemplaret med den nu nämnda variationen

i bakersta emaljslyngan) 5 utstående vinklar, af hvilka de å

förra sidan äro minst utstående. Hos helt unga individer har

denna tand endast 5 emaljsljmgor, med antydning till delning

af den 5:te uti 2:ne D:o. ~ Underkäken: Den l:sta och

största kindtanden har å kronan hos äldre individer 8 emalj-



310

slyngor, med antydning till den förstas af dessa delning i 2:ne

genom en inifrån gående bugt; och hos yngre D:o 7 sådana

slyngor, af hvilka den första är treflikig. Hos äldre har den å

yttre sidan 5 (den förste helt obetydlig), och å inre D:o 6 ut-

stående vinklar, och hos yngre å förra sidan 4, och å den sed-

nare 5 dylika vinklar. Den 2:dra kindtanden har å kronan 5

emaljslyngor, och å yttre och inre sidorna 3:ne utstående vink-

lar. Den 3:dje och minsta kindtanden har å kronan 3:ne emalj-

slyngor, och å yttre sidan 2:ne, och å den inre D:o 3:ne ut-

stående vinklar, af hvilka de yttre äro föga framstående.

Akersorken är den allmännaste af våi-a sorkar, och före-

kommer nästan öfver allt i Sverige från Skåne till Torneå Lapp-

mark, och i Norge åtminstone till Vestfinmarken , der vi sjelfve

funnit den i trakten af Tromsö. Enligt C. Lundahl är den all-

män och stundom mycket talrik i Finland. Enligt de Selys,

Blasius och Y. Eatto förekommer den för öfrigt inom Europa

från de nordligaste trakterna ända till Alperna och Pyrenéerna.

Allmännast är den emellertid i de nordligare delarne af Europa,

v. MmDENDOEFF, BiuNDT och Kadde hafva inga uppgifter om
dess förekomst i Sibirien, så att det synes, som den icke skulle

hafva utsträckt sin geografiska utbredning utom Europas gränser.

Den gräfver skickligt, men är för öfrigt temligen ovig i

sina rörelser, och springer ej synnerligen snabbt. Den träffas

såväl i skogstrakter som på skogiösa slätter, såväl i dalarne

som högt uppe på fjellen, der både C. Gr. Löwenhjelm och vi

funnit den t. o. m. ofvan björkskogsregionen, och i grannskapet

af den ständiga snön. V. Eatio har i Schweitz anträffat den

på en höjd af omkring 6000 fot öfver hafvet. Den synes isyn-

nerhet älska fuktiga ängar, der den gräfver sig gångar i gräs-

svålen, och tätt under jordytan tillreder sig klotformiga nästen

af söndergnagda rötter och grässtrån. Isynnerhet i början af

våren, då snön bortsmält ser man ofta dessa deras gångar och

bon på dylika ställen. Ofta är den talrik på gräsbevuxna öar

och holmar i skärgårdarne. Den träffas äfven på åkrarna, isyn-

nerhet vid dikeskanterna, och har deraf fått sitt namn. Enligt

hvad som anföres i Skandinavisk Fauna
,
gräfver den sig gångar

i åkrarne så tätt under jordytan, att de till en del äro synliga

ofvan denna. C. Lundahl uppgifver, att den under hösten gör

sig bon under sädesskylarne af sönderbiten halm. Der den upp-

träder i större mängd, hvilket stundom inträffar, kan den göra
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icke obetydlig skada å sädesvegetationen. Den förekommer stmi-

dom på högländta ställen bland buskar, träd ocli stenar, och

gräfver sig hålor mider trädrötter och stenar, m. m. På de

sandiga hafsstränderna vid en del af det östra Skåne, som äro

bevuxna af strandhafre (EJymus arenarlus), hafva vi funnit den

synnerligen talrik. Dess föda utgöres vanligen af vegetabilier,

ehuru den, enligt Blasius äfven kan fångas i fällor, som blifvit

betade med fläsk och kött. För oss har det dock icke lyckats

att fånga den i sådana fällor. Den äter under vintern stun-

dom trädbark. Yi hafva ofvan pag. 283 anfört, att vi här

vid Upsala iakttagit, att åkersorken under vintern stundom

gnager barken af unga oxlar och plantor af andra trädsorter.

Den afgnager barken rundt omkring stammen, så att trädet

eller plantan dör bort. Den lär lefva i monogami, och ynglar

flera gånger (3—4) under året, och föder hvarje gång 4—7
blinda ungar. Dess farligaste fiender äro räfvar, vesslor, vråkar,

kärrhökar, tornfalkar, och ugglor.

IV. Slägtet Myodes, Pallas. 1811.

Kroppsformen är Mumpig^ med stort Jiufvud och trubbig

nos^ samt korta extremiteter. Ögon och öron äro små^ och de

sednare helt och hållet dolda i fällen, men docJc fullständiga.

Svansen , som är täthårig , är mycket hört , och icke eller knappt

längre än halfva hufvudet. Klorna å framfötterna äro van-

ligen större än de å de bakre ^ men någon gång mindre än

dessa., och deras tumme är rudimentär och försedd med ofull-

ständig klo. Kindtandraderna äro jemnbreda^ och den baker-

sta kindtanden i underkäken har 4 emaljslyngor^ af hvilka

den ena^ som har sitt läge vid tandens yttre kant^ är helt

liten, och de andra 3:ne äro nästan parallela, och hafva alla

ungefär samma transverselt elliptiska form, samt äro åtskilda

genom 2:ne från inre sidan fullständigt genomgående bugter.

Den bakersta kindtanden i Öfverkäken har endast å transver-

sella emaljslyngor, af hvilka de 3:ne bakre hafva en något

sned riktning, samt äro parallela. Craniet är något nedtryckt

och breät, bredare än hos föregående slcigte, med starkt ut-

stående och å midten breda kindbågar, och starkt hopknipen,

och hos äldre individer kölad panna.

21
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De till detta slägte hörande sorkarne vilja vi kalla lemlar,

derföre att den typiska, längst kända arten af slägtet, Myodes

lemmus ^ i fjelltrakterna i Sverige ofta benämnes Lemmel eller

Lemming, och i Norge vanligen kallas Leman, plnr. Lemmen;

hvaraf det latinska namnet Lemmus bildades af Olaus Magnus

redan 1555.

Deras kroppsform är särdeles undersätsig och klumpig , med

jemförelsevis stort hufvud, och korta extremiteter, af hvilka de

bakre vanligen äro föga längre än de främre. Den trubbiga nosen

är hårbevuxen, och endast kanterna af näsborrarne äro nakna.

Öfverläppen är framtill djupt klufven. Ögon och öron äro min-

dre än hos föregående slägte, och de sednare äro mera hårbe-

vuxna, samt helt och hållet dolda i den yfviga hårfällen. De

äro af en rundad form, och deras antitragus är föga eller icke

framstående. Framfötternas rudimentära tumme har en hop-

tryckt och afhuggen nagel. Framfötterna äro vanligen bildade

för gräfning, och utrustade med större klor än bakfötterna,

men dessa klor äro dock icke vid spetsen tvåklufna. Fotsu-

lorna på både främre och bakre fötterna äro mer eller mindre

hårbevuxna. Svansen är jemntjock och täthårig samt mycket

kort , så att den ej räcker till klospetsarne å de bakåt utsträckta

fötterna, samt är icke eller knappast längre än hälften af huf-

vudets längd. Dess hårbetäckning döljer dess hudringar.

Skelettet Craniet: Det liknar för det mesta detsamma

af föregående slägte, men är bredare samt mera nedplattadt,

och med mera utstående och å midten bredare kindbågar. Hjern-

kapseln, betraktad ofvanifrån, är nästan fyrkantig, derigenom

att den kant af fjällbenet, som bidrager till att baktill be-

gränsa ögonhålan, är starkt utstående. Det hål, som förefin-

nes i bakre delen af os squamosum, är litet, och upptager ej

hälften af afståndet mellan detta bens processus zygomaticus och

nackekammen. Bullce ossece äro nära intill de bakersta kind-

tänderna, och fossce pterygoidece äro derföre korta. Pannbenen

äro å sidorna starkt inknipna, och hos äldre individer finnes

å deras midt en långsgående köl. Gombenens fria kant är be-

lägen ungefär midt för främre delarne af de bakersta kindtän-

derna, och de båda djupa gropar, som förefinnas vid denna

kant, sträcka sig ofvan densamma, så att den perpendiculära

delen af gombenet, som gränsar intill processus pterygoideus

^

utgår från gombenets öfre sida. Gomhvalfvet är betydligt bre-
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dare baktill, derigenom att kindtandraderna divergera starkt

bakåt. Hamuli pierygoiäei äro korta , men sträcka sig bakom

främre spetsen af luTlce ossecB.

Balen: Den liknar nästan fullkomligt den af föregående

slägte. Af halskotorna har atlas en ganska lång hypapophys.

Endast epistropheiis har fullt utbildad nem-altagg eller öfre tagg-

utskott. En helt liten neuraltagg förefinnes å 3:dje— 5:te hals-

kotorna. De vingformiga sidoutskotten eller diapophyserna på

atlas äro små. På de följande halskotorna äro dessa utskott

jemförelsevis långa, och längst på 4:de och 5:te. Endast den

6:te har tydliga parapophyser. lista paret refben äro fästade

vid sidoutskotten af de 2:ne sista halskotorna såväl som vid dem af

l:sta bröstkotan. Bröstkotorna äro 13. Irsta—3:dje sakna neu-

raltagg. 5:te—9:de bröstkotorna hafva neuraltaggen längst och

riktad bakåt. På de följande, äfvensom på ländkotorna är den

kort, bred och tvärt afhuggen, samt rätt uppstående. Mammil-

lärutskotten eller metapophyserna äro tydliga på alla bröstkotorna

ofvan fästet för tuberculum costce^ med undantag af de främsta

3me; och på 9:de och följande bröstkotor hafva de accesso-

riska utskotten eller anapophyserna skilt sig från dem, och

blifvit tydliga. Ländkotorna äro 6. Med undantag af de 2:ne

sista, hafva alla tydliga accessoriska utskott. A dessa 2:ne

äro deremot sidoutskotten fullständigt utbildade, då de å de

andra äro helt obetydliga, och å 4;de och 5:te förenade med de

accessoriska utskotten. Korsbenskotorna äro 4, af hvilka blott

de 2:ne främsta äro fästade vid höftbenen, och ingen vid sitt-

benen. Svanskotornas antal är ej betydligt, 10 å 12. Af ref-

benen äro endast 7 par costce verce. Bröstbenet består af 6

leder. Manuhrium är framtill försedt med 2me sidoutskott,

vid hvilka nyckelbenen medelst episternaldelar äro fästade, och

processus ensiformis är lång och smal.

Extremiteterna: Skulderbladet är smalare än hos före-

gående slägte, subtriangulärt. Acromion saknar metacromial-

process. Nyckelbenet är långt och smalt. Det utskott, som

spina tuberculi majoris nedtill bildar, är stort och böj dt. Un-

derarmens båda ben äro till större delen af sin längd hopvuxna

,

och endast upptill något litet åtskilda. Tummen har endast en

phalang, som är fästad ofvanpå dess metacarpalben. Bäckenet

är långt och smalt. Tuberculum ileopectinceam är tydligt. Ingen

21*
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riktig symphysis ossium puhis förefinnes. Lårbenets trochanter

major är ej högre än caput, och dess crista glutcea är stark,

men bildar ej någon trochanter 3:tms. Tihia och fibula äro

sammansmälta till ungefär hälften af sin längd , och den sednare

sitter upptill bakom den förra , och någon tydlig skillnad mellan

dessa ben nedtill förefinnes icke. Tuber calcanei är kort

Tänderna. Öfverkäken: Kindtandraderna äro jemnbreda,

samt ganska starkt divergerande bakåt. Framtänderna , som

hafva den yttre halfdelen af sin främre sida starkt sluttande

utåt och bakåt, hafva der ett mer eller mindre tydligt spår

till långsgående fåra. Den l:sta kindtanden har å kronan 5

emaljslyngor, af hvilka de 2:ne minsta äro belägna vid inre

sidan, och å båda sidorna har den endast 3:ne utstående vink-

lar. Den 2:dra kindtanden har å kronan 4 emaljslyngor, af

hvilka den ena minsta är belägen vid inre sidan, och å denna

sida har den 2me , och ä den yttre 3:ne utstående vinklar. Den

3:dje kindtanden, som är lika läng, som den l:sta, har å kro-

nan 4 transversella emaljslyngor, af hvilka de 3:ne bakre, som

hafva en något sned riktning, nästan äro parallela. A yttre

och inre sidorna har den 3me utstående vinklar, af hvilka den

främste å den sednare sidan är afskuren. — Underkäken:
Kindtandraderna jemnbreda. Den l:sta kindtanden har å kro-

nan endast 5 emaljslyngor, af hvilka den främsta är bugtig och

framåt tillspetsad, och den ena minsta uteslutande är belägen

vid yttre sidan; och vid denna sidan har den 3:ne, och vid den

inre D:o 4 utstående vinklar. Den 2:dra kindtanden har å kro-

nan 5 emaljslyngor, och å inre och yttre sidorna 3me utstå-

ende vinklar. Den 3:dje kindtanden har å kronan 4 emaljslyn-

gor, af hvilka den ena minsta är belägen vid yttre sidan, och

de andra 3:ne äro transversella och nästan parallela, samt nå-

got litet sneda, och äro åtskilda genom 2:ne inifrån genomgående

bugter af emaljen. A yttre sidan har den 2:ne , och å inre 3:ne

utstående vinklar, och den bakre af de förra är afskuren. —
Kindtänderna äro i det allra närmaste af samma form hos de

3me säkert kända arterna af slägtet. Hos Cuniculus torquatus

(Pallas; v. Middendorff) , som förut varit räknad till slägtet

Myodes^ men som vi ansett oss böra uppställa såsom typ för

1) Efter skelett af Myodes lemmus.
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ett särskildt slägte ^) , äro de deremot af en lielt annan bygg-

nad, som är mera öfverensstämmande med den hos slägtet Är-

vicola, ehuru afvikande äfven från detta.

Till detta slägte höra endast 3:ne säkert kända arter: Mtjo-

des lemmus (Linné), M. obensis Beants; v. Middendorpf, och

M. schisticolor^ Lilljeborg, från de nordligaste delarne af Eu-

ropa, Asien och Norra Amerika. Sannolikt tillkommer Mus
(Myodes) lagurus

^
Gmelin; Pallas, från Stora Tatariet, och en

eller annan art från Norra Amerika. Deras egentliga hemland

äro fjelltrakterna och tundrorna i den högre norden, der de i

allmänhet förekomma periodiskt. Sedan de, tillfölje af deras

hastiga och starka förökning, på någon trakt blifvit så talrika,

att de börja hotas med brist på tillräckliga födoämnen, utvan-

dra de derifrån på en gång så helt och hållet, att ej en enda

återstår. Under dessa sina vandringar, som i allmänhet företa-

gas i någon viss riktning, uppträda de i massor på ställen, der

de eljest icke förekomma, och det är dessa migrationer som

sedan urminnes tid ådragit dem uppmärktamh-et af inbyggarne

och naturforskarne , då de derunder ofta anställa stor förödelse

å åkrar, ängar och betesmarker. Den ena anförda arten, M.
schisticolor^ är olik de andre derigenom att den , såvidt man har

sig bekant, håller sig i lägre liggande trakter inom tallskogens

region, och ej på hög^ellen eller tundrorna. Den företager dock

vandringar, liksom de. Med undantag af sistnämnde art, hvars

fötter äro mera utbildade för lopp, äro de ej snabba i sina rö-

relser, och kunna derföre lätt upphinnas, då de försöka att fly

undan. De äro ilskna, och sätta sig till motvärn, då man vill

taga dem. Deras föda består uteslutande af vegetabilier. De
föröka sig hastigt , dels derföre att de på kort tid blifva aflings-

skickliga, och dels derföre att de utan tvifvel, liksom de andre

sorkarne, yngla mera än en gång om året. Då man på olika

tid under sommaren träffar små ungar, är detta mera än san-

nolikt. Vi hafva under sommaren 1843 på fjellen mellan Gud-

brandsdalen och Österdalen i Norge både i början af Juni och

i slutet af Augusti träffat smärre ungar af fjell-lemmeln (Myodes

lemmus). De gräfva sig gångar i mossan och på ringa djup i

jorden, och tillreda der sitt bo af sönderbitet gräs, löf, fina

1) Systematisk Öfversigt af de Gnagande Däggdjuren, Glires; inbjud-

ningsskrift till Philosophiee Doctors-Promotionen 1866, sid. 23.
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rötter, mossa m. m. I detta bo föda de 5—6 eller flera ungar
åt gången. Honan har, liksom den af sorkarne, 8 spenar,

hvaraf 4 på bröstet, och 4 på buken. Af de 3me arterna till-

höra 2:ne vår fauna.

Myodes
/"Wiindre än de på bakfötterna.

Klorna
° { l^^^S^^ skifFergrå med en röd-

'Ibrnn fläck på länden 1. schisticolorAjiLLsmonG.
lotterna äro .

större än de på bakfötterna.

Färgen ofvan brokig af svart

och rostgult, under blekare

.rostgul 2. lemmus (Linné).

1. Myodes schisticolor, Lilljeborg.

SJcogslemmeln.

Klorna å framfötterna äro kortare än de på de bakre.

Svansen, utan hårpenseln, rächer till hasen af Morna på de

längsta tårna af de hahåt utsträcJcta haJcfötterna , och dess

längd är ungefär liJca med hälften af hufvudets D:o. Färgen

ofvan och under shiffergrå, något ljusare under, samt med en

mer eller mindre tydlig rostlrun fläck på länden. Craniet

har jernskålen smalare (längre än hred) och kindhågarne nå-

got mindre än hos följande art, och interparietalhenet är suh-

triangulärt med afrundade sidokanter.

Myodes schisticolor, W. Lilljeboeg: Beskrifning af 2:ne för Skandinavi-

ens Fauna nya Däggdjur; Kongl. Yetensk. Akad:s i

Stockh. Handl. 1843 (tr. 1844;, sid. 65, tab. 1. —
1844.

„ „ Idem: Observationes zoologicae (disput. acad.) , Lundae

1844, pag. 6, tab. 1, fig. 1. — 1844.

Lemmus schisticolor, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra

uppl. pag. 382. — 1847.

Myodes schisticolor, A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, sid. 267.

- 1865.

Beskr. 9, fullvuxen. Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten 3Vio t™ ^^1®^ millim. L. af hufvudet nära

1 t. eller 29 mill. L. af örat från basen af yttre kanten

t. eller 9 mill. L. af D:o från pannan 6 mill. L. af bakfoten

från hälen till basen af de mellersta tårnas klor 7-2 t. eller 15

mill. L. af svansen utan håren 7.^ t. eller 15 mill.
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Till kroppsformen afviker den något från de andre lemlarne,

och närmar sig till de egentlige sorkarne derigenom, att den

proportionsvis har längre bakre extremiteter, hvilket förhållande

ligger till grund för dess större förmåga att hoppa. Den när-

mar sig till de sednare äfven derigenom att dess öron äro

jemförelsevis större än hos lemlarne, och derigenom att klorna

å framfötterna äro mindre än de å de bakre. Genom allt detta

utgör den således en öfvergångsform mellan de båda slägtena,

ehuru den i craniiformen och tandbyggnaden fullkomligt öfver-

ensstämmer med de andre lemlarne.

Den är ungefär af samma storlek, som husmusen; och kän-

nes lätt från alla våra andra sorkar genom sin egendomliga

färgteckning i förening med de korta öronen och svansen. Huf-

vudet är stort, och utgör nära V3 kroppslängden, och det

är bredare än högt , med något uppsvällda kinder. Den trubbiga

nosspetsen är hårbevuxen ända till kanterna af näsborrarne. Öf-

verläppen är klufven, och de öfre framtänderna äro blottade till

ungefär hälften af sin längd. De små ögonen äro något litet

närmare intill öronen än nosspetsen. De längsta morrhåren

räcka bakom hufvudet. Öronen, som äro dolda i fällen, äro

rundade , tunna och hårbeklädda på både yttre och inre sidorna

,

men isynnerhet på den sednare emot kanterna. Deras längd

är ungefär lika med V3 hufvudets D:o. Antitragus är något

litet synlig. Fötterna äro spensliga, och framfötterna hafva icke

formen af gräffötter. 3:dje och 4:de tårna å framfötterna äro unge-

fär lika långa och längst, samt vid basen sammanvuxna, och klorna

å dessa fötter äro gråbruna. Den rudimentära tummens nagel

är bred och hoptryckt, i spetsen urnupen, och genom en långs-

gående derifrån utgående fåra delad i 2:ne delar, af hvilka den

främre är snedt afskuren och bredare än den bakre, som är

rundad i spetsen. Klorna å dessa fötter äro af vanlig form,

korta och spetsiga. Fotsulorna äro endast hårbevuxna ofvan

eller bakom trampknölarne. Bakfötterna, som hafva 5 fullstän-

diga tår, hafva de 3:ne mellersta nästan lika långa, och dessa

äro beväpnade med ganska långa, krökta och spetsiga, gulhvita

klor, som äro betydligt längre än de å framfötterna. Underbe-

nets längd utgör mellan Y4 och ^/^ af kroppslängden , då dess

längd deremot hos M. lemmus utgör ungefär af densamma.

Bakfotens längd från hälen till basen af de mellersta klorna

utgör ungefär Ve af kroppslängden , dä den deremot hos M. lem-
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mus utgör mellan V? öch Vs samma längd. Svansen är

kort, ungefär af hufvudets lialfva längd, jemntjock och trubbig,

tilltryckt hårig, samt ofvan svartaktig och under ljust askegrå-

Hårpenseln vid spetsen är 6 mill. lång. Hårfällen är fin och

yfvig, samt saknar längre stickelhår. Spenarne äro 4 par,

hvaraf de 2me på bröstet, och de 2:ne på baken. — Färgen

är på hela kroppen, såväl ofvan som under, skilfergrå, eller

mörkt stålgrå, med undantag af en rostbrun fläck på länden,

som är bildad af de här rostbruna hårspetsarne, och sträcker

sig fram åt främre ryggen, och bakåt till den bakre delen af

länden, utan att gå långt ned åt kroppssidorna, samt utan skarp

gräns öfvergående i den andra färgen. Den undre kroppssidans

färg är något ljusare skiffergrå. Fötterna äro ofvan svartgrå,

således mörkare än den undre kroppssidan. Den rostbruna fläcken

är mycket konstant, och har förefunnits på alla de exemplar,

som hittills blifvit anträffade, ehuru mer eller mindre ljus och

tydlig.

Craniet, Det liknar i det närmaste craniet af ett yngre

individ af ^ell-lemmeln. Såsom redan är anfördt, har det hjern-

kapseln något smalare, och kindbågarne äro å midten ej så

breda, som hos denne. Dess längd är 25 mill. Bredden öfver

yttre öronöppningarne I2V2 ^ill- Bredden öfver kindbågarne 16

mill. Hjernskålen är aflångt fyrkantig, ofvan platt-konvex. In-

terparietalbenet är subtriangulärt
,

derigenom att den framstå-

ende vinkeln i midten af främre kanten är långt framskjutande,

och sidokanterna äro afrundade , och icke tvära , såsom hos fjell-

lemmeln. Foramina incisiva sluta ett godt stycke framom de

främsta kindtänderna. Coronoidprocessen å underkäken är kortare

än condyloid- och angularprocesserna.

Tänderna i). Öfverkäken: Framtänderna äro temligen korta,

samt sneda, derigenom att större delen af deras främre sida är

riktad snedt utåt och framåt, och på denna del , som är nästan hvit,

är en föga märkbar långsgående fåra. Den inre mest konvexa

delen af framsidan, är blekt gulaktig. Den lista kindtanden,

som är något längre än den 2:dra, har å kronan 5 emaljslyn-

gor, af hvilka 2me äro belägna vid inre sidan, och dessa äro

de minsta; och den har å yttre och inre sidorna 3:ne utstående

1) De öfverensstämma i liiifvudsaken med den beskrifning, som för

slägtet blifvit afgifven.
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vinklar, af hvilka de å inre sidan äro trubbiga eller afskurna.

Den 2:dra kindtanden har å kronan 4 emaljshaigor, af hvilka blott

en, som är den minsta, är belägen vid inre sidan baktill, och den

bakersta är helt smal. A yttre sidan har den 3:ne , och å inre D:o

2:ne utstående vinklar, och den mellersta af de förra, och båda

de sednare äro afskurna. Den 3:dje kindtanden har å kronan

4 transversella emaljslyngor, af hvilka de 3:ne bakersta, som

äro något sneda, äro nästan parallela, och den bakersta är den

minsta, samt har en föga märkbar bugt i bakre kanten. A
yttre och inre sidorna har den Sme utstående vinklar, af hvilka

den bakerste å den förra, och den främste å den sednare äro

afskurna. Tandraderna äro starkt divergerande bakåt. — Un-
derkäken: Framtänderna äro ej af någon särdeles betydlig

längd, hvitaktiga. Den l:sta kindtanden, som är den längsta,

har å kronan 5 emaljslyngor, af hvilka en, som är den minsta,

är belägen vid yttre sidan, och den främsta är sned och fram-

till tillspetsad, samt med den yttre kanten konkav, och den

inre konvex. A yttre sidan har den 3:ne, och vid den inre 4

utstående vinklar, af hvilka de 2:ne bakre å förra, och den

2:dra å sednare sidan äro afskurna. Den 2:dra kindtanden har

å kronan 5 emaljslyngor, af hvilka 2:ne äro belägna vid yttre,

och 2me vid inre sidan, och den ena är genomgående, och de

båda förstnämnda äro de minsta. A yttre och inre sidorna har

den 3me utstående vinklar, af hvilka de 2:ne bakre å den förra,

och de 2me främre å den sednare äro afskurna. Den 3:dje

eller bakersta kindtanden har å kronan 4 emaljslyngor, af hvilka

endast en är belägen vid yttre sidan, och denna är den minsta,

och de andra 3:ne , som äro åtskilda genom 2:ne inifrån genom-

gående bugter, äro transversella och nästan parallela, samt nå-

got litet sneda. Dessa äro alla tre i bakre kanten konvexa. —
De 2me främre kindtänderna i underkäken hafva de utstående

sidovinklarne trubbigare än hos fjell-lemmeln.

Skogslemmeln har i de nordligare delarne af Gamla Yerl-

den en vidsträckt geografisk utbredning, ehuru den endast på
få ställen blifvit anträffad, och synes derföre böra antagas så-

som en af de sällsyntaste inom sorkarnes familj. Uti Skandi-

navisk Fauna yttras den förmodan, att den "i sednare åren in-

vandrat till Skandinavien genom Finland från norra Ryssland."

Det är mycket sannolikt, att den invandrat till Skandinavien

från nämnde trakter, men att detta icke skett under de sednare
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åren, blir troligt deraf, att vi uti den delen af härvarande Uni-

versitets gamla zoologiska samlingar, som till Universitetet blif-

vit donerade af framl. Prof. Thunberg, förefunnit ett exemplar

af denn art, under benämning af Marmota lemmus^ och utan upp-

gifven local, men som utan tvifvel blifvit taget i Sverige*) för

mera än 50 år sedan. Eljest är denna arten första gången iakt-

tagen af oss i trakten af Lillehammer i Norge , vid norra ändan

af sjön Mjösen, den 29 Maj 1843. Vi funno den ganska tal-

rik på de härvarande bergssluttningarne inom barrskogens om-

råde öster om staden. Uti Zoologiska Kiksmuseum i Stock-

holm förvaras ett exemplar, som af G. v. Yhlen blifvit taget

vid Eäfsunda i Jemtland 1844, och ett D:o, som af framl.

Brukspatr. C. H. Wegelin blifvit taget i Orsa Finmark i Da-

larne i November månad 1843. E. Collett^) har sedermera, i

slutet af Maj 1867 i "Lörenskoven ," 2 mil norr om Christiania i

Norge
,

tagit ett exemplar af den. Enligt C. J. Sundewall ^)

har W. v. Wright tagit den vid Kuopio i Finland; och enligt

S. Nilsson (Skand. Fauna) har framl. Protokolls-Sekret. V. Falck

tagit den i trakten af Helsingfors i nämnde land. Enligt C. E.

Sundström *) skall den af Jägm. Jensen en gång vara iakttagen

vid Willingsberg i Nerike. Enligt v. Middendorff ^) har den

blifvit funnen vid vestra kusten af Ochotska Hafvet, och före-

kommer således sannolikt utbredd genom hela norra Eyssland

och mellersta Sibirien.

Den älskar täta och vilda barrskogar i bergstrakterna, der

marken är betäckt af tät mossa, och hvarest finnes tillgång på

kuUfallna, murkna och mossbetäckta trädstammar. Den gräfver

sig gångar och hål under mossan och tufvorna, och under ste-

narne och de kullfallna trädstammarne. Den vi togo, erhölls

under en dylik trädstam. Den, som E. Collett tog, anträffades

äfven i en dylik skog; och Collett antager, att den är talrik i

1) Uti det ofvan en och annan gäng citerade arbetet af Thunberg:

"Beskrifning på Svenske Djur, "pag. 30, anföres fjell-lemmeln under namn af

Marmota lemmus, och dervid namnes, att den till färgen är mycket olika.

Detta har utan tvifvel sin grund uti den omständigheten, att Thunberg

äfven ansett skogslemmeln för en fjell-lemmel.

2) Svenska Jäg. Förb:s Nya Tidskr. 7:de årg. pag. 22.

3) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1844 (tr. 1845) pag. 161.

4) Bidrag till kännedom af Örebro läns Vertebratfauna
,
pag. 8.

5) Sibirische Eeise, Säugethiere, Vögel u. Amphibien, pag. 108.
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de större barrskogarne i Norge, och att dess undangömda lef-

nadssätt är orsaken till, att den så sällan anträffas. Den är,

enligt vår iakttagelse, särdeles snabb i sina rörelser, och kan

göra långa språng, så att den ej är lätt att taga med hän-

derna. Vi vilja här återgifva hvad Wegelin ^) om den nppgifvit,

såsom upplysande i afseende på dess migrationer, såväl som

i afseende på dess förekomst hos oss, och dess lefnadssätt.

"Tvenne hannar togos den 4 Nov. 1843 i Orsa socken i Da-

larne. Båda hade längd, hvaraf svansen utgjorde Va

tum utom fällen^). Af formförhållanden kan anmärkas, att

främre tummens breda, platta och tvåspetsade klo, hos denna

art har främre spetsen bredast. Dessa djur lära ej finnas i

Orsa för beständigt, utan komma vandrande tidtals, liksom

Lemlarne, men ej alltid pä samma gång med dessa. Nu voro

båda slagen ymniga, och Fjellemlarne hade vistats der ovanligt

länge, nemligen öfver ett år. På våren hade ofta en stor mängd

drunknade Blåmöss drifvit till lands ur Fogelsjön. Murkna lågor

(liggande stockar) lära de stoppa fulla med husmossa, utan att

de fyllda hålen kunde anses såsom deras bo, alldenstund de ej

vistats deri. Underligt synes det, om de skulle samla förråd

till vinterkost af en i dessa trakter så ymnig växt som hus-

mossa. Magarne på de två undersökta exemplaren voro tomma.

Contenta i tarmarne voro naturligtvis vegetabiliska. De hafva

en temligen stark och någorlunda ren moschuslukt, som efter

handtering länge vidlåder fingrarne. Liksom Fjellmössen hafva

de ej förmärkts göra skada på hö, men de beskyllas för att

hafva uttorkat tall- och enbuskar, genom att afgnaga barken

och uppäta safven. — Troligtvis finnas Blåmössen i de flesta

af våra fjelltrakter, något längre ned än den egentliga Lemmeln.

Enligt de underrättelser jag hopsamlat under en resa i Jemtland

år 1844, vågar jag påstå, att de förekomma från de östligaste

tjellen till riksgränsen, och af uppgifter som erhöllos i Idre,

år 1836, blir det sannolikt, att de då funnits äfven der. Uti

min dagbok antecknades då följande: Det synes som om de

(Fjellemlarne) parade sig med Fältlemmeln •^) , emedan samma

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1845 (tr. 1846)
,
pag. 188.

2) Dessa mätt äro verkmått ; men de utvisa dock , att dessa hanar varit

något större än den ofvan beskrifna honan. Det må äfven här erinras, att

Wegelin med namnet Blåmöss utmärker skogslemlarne (referenten;.

3) Arvicola agrestis (ref.).
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höst ett slags lemlar förekommo, som till storlek, form och

svans alldeles liknade Fjell-lemlarne , men till färgen voro blägrå.

De hafva hvarken förr eller sedan synts till, hvilket torde kunna

förklaras genom sterilitet"

Af dessa Wegelins iakttagelser är det tillfullo bevisadt,

att skogslemmeln är af migratorisk natur, liksom ^ell-lemmeln

,

och att man derföre ofta förgäfves söker honom på trakter, der

han förut varit talrik. Detta öfverensstämmer äfven med det

förhållandet, att vi i början af September samma år, då vi i

slutet af Maj funno den talrik, sökte den förgäfves på samma
ställe vid Lillehammer, och icke fingo se en enda. Då denna

deras utvandring från trakten vid Lillehammer under sommaren

sammanställes med deras talrika uppträdande i Orsa socken i

Dalarne i Sverige i November samma år, S5mes det icke osan-

nolikt, att de från förra stället vandrat öfver riksgränsen till det

sednare. Året 1843 synes för öfrigt hafva varit ett för lem-

larnes förökning gynsamt år. Enligt Wegelins ofvan anförda iakt-

tagelser voro flell-lemlarne samtidigt med skogslemlarne nämnde

år talrika i flelltrakterna i norra Dalarne. Samma år under både

början och slutet af sommaren träffade vi l^ell-lemmeln mycket

talrik på flera ställen i Norge: dels på ^ellen mellan södra de-

larne af Gudbrandsdalen och Österdalen, dels i början af Au-

gusti på flellen i trakten af Sundalsören i Nordmöre, och dels

några få dagar sednare något längre åt öster nära Opdal, der

de voro stadde i vandring , och förekommo i största mängd nere

i dalen, samt sprungo talrikt öfver landsvägen under det vi

åkte fram.

2. Myodes lemmus (Linné).

Fjell-Lemmeln.

Klorna å framfötterna äro större än de å de hahre. Svan-

sen, utan hårpenseln, räcker till hälen på de haMt iitsträclUa

haJcfötterna, och dess längd är mindre än hälften af hufvudets

1) Detta antagande är naturligtvis en följd af Wegelins då hysta förmodan

om deras egenskap af bastarder. Det är dock i sjelfva verket ett tydligt be-

vis för deras periodiska förekomst, livilken återigen är en följd af deras all-

männa utvandringar från sina egentliga hem, liksom förhållandet är med

fjell-lemmeln (ref.).



323

D:o. Ofvan är den svart på nosen
,
pannan ^ nacken och fram-

raggen , och rostgul på hakre ryggen , och under är den blekare

rostgul. Craniet har hjernskålen nästan fyrkantig^ och unge-

fär lika hred som lång. InterparietaTbenet är nästan rectan-

gulärt^ med tvära ^ eller konkava sidokanter^ och med vinkeln

i midten af främre kanten ej långt framskjutande. Kindhå-

garne äro å midten mycket breda , och med en bugt i ofre kan-

ten framtill

Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigro maculato. — Linné: Kongl. Sven-

ska Vetensk. Akad:s HandL, vol. I, 1740, pag. 320.

- 1743.

Mus Lemmus, Linné; Fauna Svecica, editio 2:da, pag. 11. — 1761.

Marmota lemmus, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag.

30. - 1798.

Mus Lemmus, A. J. Ketzius: Faunse Svecicaj Pars l:ma, pag. 38.

- 1800.

Lemmus horealis, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 185. - 1820.

Myodes Lemmus, Keysekling & Blasius: Die Wirbelthiere Europa's,

pag. 33. — 1840.

Lemmus Norvegicus, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 374. - 1847.

Myodes lemmus, A. E. Holmgeen: Skandinaviens Däggdjur, pag. 266.

- 1865.

Beskr. 9 1 som ej är alldeles fullvuxen, förvarad i sprit.

Längd af kroppen från spetsen af nosen till svansroten 47io
tum eller 129 millim. L. af hufvudet nära l^io t- ^Uer 35

mill. L. af örat från basen af yttre kanten Vio ^- ^^^^ ^

Bakfoten från hälen till de mellersta klospetsarne nära Vio ^•

eller 20 mill. D:o D:o till dessa klors bas nära 7io ^- ^^^^

1) Myodes ohensis, Brants, som af Pallas ansågs såsom varietet af

samma art, som M. lemmus, men som Brants, v. Middendorfp m. fl.

sedermera ansett såsom en sjelfständig art, synes nästan endast genom
yttre karakterer ("hauptsächlig nur dem Felle nach," V. Midd.) skilja sig

från den sednare. Den saknar den svarta fläcken på framryggen, och har

i soramardrägten i dess ställe der långs midten ett svart streck, och den

rostgulaktiga färgen är mera dunkel; och undre sidan är gulhvit. Cranie-

formen och tandbyggnaden äro de samma. — Den har sin vestra gräns vid

Hvita Hafvet, och förekommer derifrån genom de nordligaste delarne af

Europeiska Eyssland, norra Sibirien och Kamtschatka och de nordligare

delarne af N. Amerika.
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mill. L. af svansen utan hårpenseln 72 t- eller 15 mill. —
Vi hafva en gång tagit mått af en nyligen dödad hona, hvars

kroppslängd var 5 t. eller 150 mill.

Kroppsformen är tjock och undersätsig, med korta och

tjocka extremiteter, de främre något kortare och tjockare än de

bakre, och detta i förening med deras större klor utvisar, att

de äro bildade för gräfning. Nosen är täthårig, och blott näs-

borrarnes kanter jemte den djupa och korta fåran, som delar

öfverläppen framtill, äro nakna. Öfverläppen har mustacher af

styfva och böjda hår. Morrhåren äro särdeles långa, och de

längsta räcka bakom hufvudet. Ögonen äro små, och afståndet

mellan dem och nosspetsen är större än det mellan dem och

öronen. Dessa äro äfven helt små, dolda i den yfviga hårfäl-

len, och af en rundad form, och med gles hårbetäckning, som

å inre sidan vid kanterna är ganska lång. Yid yttre sidan af

deras bas äro längre hår fästade, som ligga öfver och betäcka

dem. Antitragus är blott obetydligt framstående. Å framföt-

terna har den rudimentära tummen en hoptryckt, vid spetsen

ojemnt och snedt afskuren nagel, som genom en långsgående

fåra är afdelad i 2:ne delar, af hvilka den främre är den stör-

sta. Af de 4 fullständiga tårna äro de 2:ne mellersta nästan

lika långa, och betydligt längre än de andra 2me, som äfven-

ledes äro nästan lika långa. De båda förras klor äro särdeles

stora. Fotsulan är hårbetäckt ända till tårnas bas, och har,

såsom vanligt, 5 trampknölar, som dock äro små. Af bakföt-

ternas 5 fullständiga tår är den yttersta något längre än den

innersta, och de 3me mellersta äro ungefär lika långa. Klorna

å dessa fötter äro betydligt mindre än de å framfötterna. Äf-

ven deras fotsulor äro hårbevuxna ända till tårna, och vi hafva

å dem endast funnit 4 små trampknölar. Svansen, som, med

undantag af hårpenseln, räcker ungefär till hälen af den ut-

sträckta bakfoten, är tätt bevuxen af styfva borstlika hår, som

vid dess spets bilda en 12 mill. lång pensel, samt dölja hud-

i^ällen. Hårfällen är fin, tät och yfvig. En del hår äro längre,

och hafva glänsande spetsar. Hårbetäckningen på fötterna är

kortare, men en del längre, krökta hår ligga utöfver klorna.

Hårfällen är öfver allt, med undantag af hakan, fötterna och

svansen, emot basen svartgråaktig. Honan har 4 par spenar,

hvaraf 2:ne par på bröstet, och 2:ne D:o på buken. — Färgen

är ofvan brokig af rostgult och svart, och under blekt rostgul-
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aktig, stötande i hvitt på hakan, strupen och läpparne. En

svart eller svartbrunaktig fläck betäcker större delen af hufvu-

dets öfre sida från nosspetsen till nacken, eller stundom endast

till hjessän. Vanligen fortsattes den af ett svartaktigt eller brun-

aktigt band öfver midten af nacken och halsen, hvilket band

sammansmälter med en stor nästan aflångt fyrkantig svart fläck

på öfre sidan af halsen och på frararyggen; och vid ögonen

utgår från den förra fläcken ett svartaktigt band, som går

öfver öronen, och förenar sig med den svarta fläcken på fram-

ryggen. Långs midten af nosspetsen är vanligen en liten hvit-

aktig fläck. Pä hvardera sidan af det mörka bandet på nacken

är en mer eller mindre blek rostgulaktig fläck. Bakre ryggen

och länden äro något mörkare rostgula, sidorna nedåt blekare,

och de förra äro mer eller mindre skuggade af den mörka bot-

tenfärgen, som synes mer eller mindre igenom den rostgula.

Hos yngre individer är den rostgula färgen på bakryggeu ble-

kare. Trakten ofvan svansens bas är hvitgulaktig , och svansen

är ofvan gråbrunaktig , stundom med hvitaktiga hårspetsar, och

under gulhvit. Fötterna äro ofvan hvitaktiga, stundom med

inblandade gulbruna hår, och klorna å framfötterna brunaktiga,

och de å de bakre gråhvita.

Craniet. Längd 32 mill. Bredd öfver de yttre öronöpp-

ningarne 15 mill. Bredd öfver kindbågarne 22 mill. Hjern-

skålen är ganska starkt nedtryckt, och ofvan platt, och dess

platta fält på sidorna begränsadt af böjda ryggar, som baktill

på sidorna begränsa interparietalbenet, och framtill sammanlöpa

och bilda en crista långs midten af pannan. Hos yngre indi-

vider är hjessän plattkullrig, och ryggarne föga eller intet märk-

bara, samt icke förenade till en crista på pannnan. Foramen

magnum ungefär lika högt som bredt. Nackekammen (crista

lamhdoidea) hos äldre temligen stark. Interparietalbenet är

subrectangulärt, med tvära sidokanter, och obetydligt framstå-

ende vinkel i midten framtill. Den främre utstående kanten af

os squamosum bakom orhita är något hvälfd. De från crista

frontalis utgående, framåt divergerande ryggarne sluta hvar-

dera i en knöl ofvan de öfre grenarne af öfverkäkens processus

zygomatici, och dessa knölar göra, att uti craniets öfre profil-

kontur nosen med pannan tyckes bilda en trubbig vinkel, som

isynnerhet år märkbar hos äldre. Kindbågarne äro å midten

mycket breda, och derframom i öfra kanten med en bugt.
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Foramina indsiva sluta ett godt stycke framom de främsta

kindtänderna. Afståndet mellan framkanten af os squamosum
och bakre kanten af nackbenet är ungefär lika med lijernskå-

lens bredd vid baserna af fjällbenens processus zygomatici^ och

detta gör att hjernskålen är nästan fyrkantig. Underkäken har

å yttre sidan af corpus en särdeles stark crista tör musculus

masseter. Dess processus coronoideus är tillspetsad och unge-

fär lika hög, som processus candyloideus. Frocessus angularis

är lång, nedtill utbredd, och å inre sidan konkav.

Tänderna likna så mycket dem af föregående arten, att

deras beskrifning blott skulle blifva ett återupprepande af hvad

som om dem blifvit anfördt, och vi vilja derföre endast an-

märka, att emaljslyngorna å dem i öfverkäken ej äro så tunna,

som hos den, och de utskjutande vinklarne å dem i under-

käken äro spetsigare.

Fjell-lemmeln har sina stamhåll på de högre flellen. Inom

Sverige förekommer den företrädesvis på fjellryggen mellan

Sverige och Norge, och på de böga bergskedjor, som derifrån

utgå. Den har sin sydliga gräns härstädes i de nordligaste

trakterna af Wermland. I Norge förekommer den t. o. m. i

de sydligare delarne af landet på de dervarande högre iQelltrak-

terna. E. Collett ^) anför t. ex. att han tagit den i trakten

af Drammen. Den förekommer äfven i Finska och Ryska Lapp.

land ända till vestra kusten af Hvita Hafvet, der den, enligt

I. F. Brandt^), har den östra gränsen för sin geografiska ut-

bredning. Öster om Hvita Hafvet uppträder den ofvan an-

förde Myodes obensis såsom en analog eller vicarierande form.

På fjellen går den vanligen icke ned i tallskogens region,

då den icke är stadd på vandring, utan träffas der inom den

småväxta björkskogens, dvergbjörkens och videts regioner, och

stundom, såsom anföres i Skandinavisk Fauna, ändå högre upp,

i grannskapet af den ständiga snön. Vi hafva äfven sjelfve

funnit antingen djuret eller dess träck på dylika ställen dels i

Norska Finmarken och Ryska Lappland, och dels på Dovre-

Fjell, och fjellen mellan Gudbrandsdalen och Österdalen i Norge.

1) Svenska Jäg. Förbrs Nya Tidskr. 7:de årg. pag. 22.

2) Der nördliche Ural und das Kiistengebirge Pae-Choi, von E. HoF-

MANN; appendix: Bemerkungen iiber die Wirbelthiere des nördlichen euro-

päischen Russlands, besonders des nördlichen Ural's, pag. 39. 1856.
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Marken på dessa ställen är vanligen rik på tufvor, under hvilka

den gräfver sig gångar, och tillreder sina bon. På de ställen,

der flell-lemlarne någon tid förekommit i större mängd, hafva

de nästan alltid ådagalagt sin dervaro derigenom, att de å större

delen af de der befintliga lägre buskarne afgnagit barken, så att de

förvissnade grenarne ofta på långt håll lysa hvita. Derjemte

finner man der betydliga massor af deras nästan cylindriska träck.

Det händer emellertid ofta att man på sådana ställen ej får se

en enda ^^H-lemmel, emedan de samtligen utvandrat derifrån.

Vi hafva redan ofvan yttrat, att det är dessa deras utvan-

dringar som från lång tid tillbaka ådragit dem uppmärksamhet,

dels tillfölje af det egendomliga deruti, och dels tillfölje af den

skada , som de derundei- ofta göra å åkrar och ängar. Eedan

1555 har Olaus Magnus Gothus skrifvit derom. Linné beskref

dem i Kongl. Vetensk. Akad:s Handlingar vol. I för 1740, pag.

320, P. Högström i samma Handlingar vol. X för år 1749, och

Ch. Martins i Kevue Zoologique för 1840; m. fl. förf. De ut-

vandra icke förr än de å det ställe, hvarifrån utvandringen fö-

retages, blifvit mycket talrika, och tiden för utvandringen är i

allmänhet slutet af sommaren, eller ock hösten. Man har iakt-

tagit, att de alltid vandra i rät linia samt i någon viss riktning, som

i Norge vanligen synes vara från öster åt vester , och i Sverige

motsatsen, eller från vester åt öster. De sky derunder inga

hinder, och bibehålla, så vidt möjligt är, sin en gång tagna

kurs, samt simma öfver de strömmar och insjöar, och t. o. m.

gärdar och sund i hafvet, som möta dem på deras väg. K. Col-

lett berättar , att i November månad 1868 ett ångfartyg ute på

Throndhjems^orden i Norge "råkade in i en massa simmande

lemlar af sådan utsträckning, att fartyget mer än en ^erdedels

timme gick genom skaran, och sä långt utöfver florden man
kunde se från däcket, var han (jorden) åt alla håU betäckt med
dessa djur". Dessa vandringar kunna hafva en ganska betydlig

längd, t. ex. från fjellryggen till Bottniska Viken, d. v. s. tvärs

öfver norra Sverige, emedan fjell-lemlarne stundom visat sig i

tallösa massor vid städerna vid kusten af detta haf, t. ex. Umeå
och Sundsvall. Man har iakttagit, att de sedermera återvända,

men dock i ringa antal, då de fleste under vandringen om-

komma, och sannolikt återvända de icke till samma trakt, hvar-

1) Anf. st.

22



328

ifrån de utgått, emedan den vanligen flera år efter utvandringen

helt och hållet saknar dem. Man har antecknat många dylika

utvandringar. De sydligaste trakterna hos oss för desamma

äro norra Wermland, och här lära de, enligt hvad som anföres

i Skandinavisk Fauna, högst sällan inträffa. Under November

år 1868 lemnade våra tidningar ^) underrättelse om en sådan

utvandring, som inträffat i norra Wermland, och fortgått i syd-

lig riktning, men dock icke sträckt sig till södra delarne af

denna provins. Med afseende på den verkande orsaken till de-

ras vandringar från de af dem bebodda fjelitrakterna anföres af

Högström den förmodan, att de hafva en förkänning af att den

annalkande vintern blir ovanligt sträng, och att de tillfölje

deraf hotas att dö af köld och hunger, emedan han flera gån-

ger iakttagit, att efter dessa utvandringar, hvilka inträffat un-

der hösten, följt ovanligt stränga vintrar. Pallas^) anser den

af Högström anförda åsigten såsom särdeles beaktansvärd, men

är dock böjd för att antaga, att den egentliga driffjädern till

dessa vandringar är brist på föda. Då de alltid visa sig myc-

ket talrika på den trakt, hvarifrån de utvandra, innan utvan-

dringen äger rum, och denna deras stigande talrikhet naturligt-

vis slutligen kan hafva till följd brist på tillräcklig föda, synes

det, enligt hvad vi redan ofvan yttrat , som denna sednare åsig-

ten skulle komma sanningen närmast. I de trakter, der de

genomvandra, anställa de ofta stor förödelse, ehuru de endast

anfalla vegetabilier. De vandrande skarorna åtföljas af talrika

roffoglar, isynnerhet uggleartade, och äfven af en del rofdjur.

De äro mycket ilskna, och sätta sig ofta till motvärn, då

de angripas, samt gifva dervid ifrån sig ett fräsande och skäl-

lande läte, som är särdeles egendomligt; och om man då

räcker en käpp åt dem, bita de sig så fast vid den, att de

blifva hängande, och kunna sålunda lyftas upp från marken.

Liksom de andra sorkarne yngla de säkerligen flera eller åt-

minstone ett par gånger hvarje år. Man träffar små ungar un-

der början af sommaren och enligt äldre uppgifter händer

det ofta, att de yngla under sina vandringar under hösten,

1) Se t. ex. tidn. Nya Dagl. Allehanda i Stockh. N:o 259 för år 1868.

2) Novse Species Quadrupedum e Glirium ordine, pag. 188 & 189.

3) I början af Juni hafva vi funnit sådana ungar på fjellen vid Gud-

brandsdalen i Norge.
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livilket utan tvifvel antyder, att de yngla flera än en gång.

Endast härigenom, samt derigenom att de fort blifva aflings-

duglige, kan man förklara deras hastiga förökning, och deras

uppträdande i tallösa massor på de af dem bebodda vidsträckta

fjelltrakterna. De föda 5—6 ungar hvarje gång.

Fam. MYOXID^, Waterhouse. 1839.

(Hasselmöss).

Kroppsformen är hos en del mera råttliJc, och hos andra något

eJcorrliJc. Ögonen och utöronen äro väl utbildade^ och de sednare icJce

dolda i hårfällen. De främre och hahre extremiteterna äro af

vanlig storleJc, och tummen på framfötterna är rudimentär , och

haJcfötterna ha 5 tår, af hvillca den innersta har en mer eller

mindre rudimentär nagel. Svansen är stundom längre, och stun-

dom Jcortare, och mer eller mindre långhårig. OfverMJcens

processus zygomatici äro delade genom canales infraorhitales

i en bfre och en undre gren, som båda äro verticalt hoptrychta,

och foramina infraorbitalia äro rundadt ovala, eller stundom

nästan halfmånformiga. Clavicula är ftdlständig , och fibula

är nedtill sammansmält med tibia. Kindtänderna äro å å

hvardera sidan i båda Jcäkarne, enJcla, med transversella lister

af emaljen, som betäcJcer de mer eller mindre plattade hro-

norna, och deras rötter äro fidlständiga. Blindtarm sahnas.

De fåtaliga till denna familj hörande formerna hafva af

äldre författare vanligtvis blifvit räknade till ekorrfamiljen, på

grund af någon habituel likhet mellan en del af dem och ekor-

rarne, och öfverensstämmelsen med dem i lefnadssättet. Af sednare

författare, t. ex. Watekhouse ochBRANDT hafva de fått sin rätta

plats anvisad bland de myomorpha gnagarne, med hvilka de öfver-

ensstämma både uti craniets byggnad och uti förhållandet mellan

underbenets båda ben. Den gamla föreställningen om deras nära

frändskap med ekorrarne har emellertid sannolikt varit orsaken till

att de båda nämnda författarne placerat familjen Jf«/o^i;/(fce näst efter

fam. Sciuridce. I enlighet med de af oss å tablåen öfver tamiljerna

framställda åsigterna om platsen för den sistnämnda familjen,

anse vi, att Saccomyiderna och Castoriderna på grund af cra-

niets byggnad böra få sin plats mellan denna familj och My-
oxiderna; och detta så mycket snarare, som dessa sistnämnda

22*
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hafva en anknytniugslänk till den föregående familjen Dipb-

doidce uti slägtet laculus inom denna sednare familj, hvilket uti

samma byggnad företer en märkbar tendens till dem.

Uti kroppsformen förete en del, t. ex. Myoxus glis^ någon

likhet med ekorrarne, ehuru de hafva extremiteterna jemförelse-

vis mindre utbildade, och andra, t. ex. Myoxus avellanarius^

hafva en kroppsform, som mera öfverensstämmer med den af

de myomorpha gnagarne. Näsan är trubbig, och yttersta nos-

spetsen är bar. Ögonen äro af medelmåttig, och öronen af om-

vexlande storlek och glest håriga, samt fritt utstående ur hår-

fällen. Extremiteterna äro knappt längre än hos mössdjuren,

samt till dels indragna inom den hud, som betäcker sjelfva kroppen.

Fotsulorna äro nakna, och hafva stora trampknölar. Framföt-

terna hafva 4 fullständiga tår, och en rudimentär tumme., under

form af en knöl. Bakfötterna, som äro betydligt längre än de

främre, hafva 5 tår, men den innersta är helt kort, samt med
en rudimentär nagel. Svansen, som oftast är lång och tjock,

samt mot spetsen afsmalnande, har mer eller mindre lång, och

mer eller mindre tvåsidig hårbetäckning. Håren äro till sin

microscopiska structur lika dem af mössdjuren, ehuru ej fullt

så knöliga emot roten. — Craniet har samma form, som hos

mössdjuren, med smal och å sidorna mer eller mindre starkt

utringad panna, utan spår till postorbitalprocesser , och med

tydligt interparietalben. Os squamosim har framtill endast

en trubbig knöl, som begränsar orhita. Bidlce ossew

äro stora. Fossce pterygoidece äro icke begränsade å yttre

sidan. Kindbågarne äro ej breda. Öfverkäkens okbensutskott

äro delade genom canales infraorhitales uti 2:ne verticalt

hoptryckta grenar, och foramina infraorhitalia äro temligen

små och rundadt ovala, eller ock nästan halfmånformiga.

Foramina incisiva äro smala och långa. Underkäkens proces-

sus coronoideiis är temligen hög och tillspetsad, och dess pro-

cessus angularis utgår från yttre sidan af underkäkens corpus.

Bröstkotorna äro 13, ländkotorna 6, och korsbenskotorna 3, och

deras öfre taggutskott eller neuraltaggar äro låga. Nyckelbe-

net är fullständigt. Skulderbladet är nästan triangulärt, och

acromion saknar metacromialutskott. Öfverarmbenet har cri-

sta deltoidea stark, men ej bildande nedtill något utskott. Lår-

benet har en liten trochanter 3:tius, och vadbenet är nedtill

sammansmält med skenbenet. •— Framtänderna äro släta fram-
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till, och kindtänderna äro 4 å hvardera sidan i båda käkarne,

samt enkla (ej egentligen strecktecknade) , ehuru emaljen, som

betäcker hela kronan, företer transversella , mer eller mindre

starkt uppstående och nästan parallela ryggar eller lister, och

kronorna äro för öfrigt mer eller mindre plattade, och röt-

terna fullständiga. Den främsta är den minsta, och de 2:ne

mellersta äro de största. — Det är för dem utmärkande, att de

sakna blindtarm. — Inom denna familj förefinnes endast ett slägte,

Myoxus^ under hvilket man dock uppställt 4 underslägten:

Graphiurus^ Elmmjs, Glis, och Muscardinus, med 14 arter,

enligt FiTziNGER ^) , från Europa , Asien och Afrika. Till vår

fauna hörer endast en art, hvilken är den enda af det sist an-

förda eller 4:de underslägtet.

Dessa små vackra djur lefva i allmänhet på buskar och

träd, der de klättra och springa med stor skicklighet, ehuru de

icke förmå att taga så långa språng, som ekorrarne. De hålla

sig gerna i backiga och bergiga skogstrakter, på sådana ställen,

hvarest finnes rik tillgång på hasselb askar eller andra buskar,

men de träffas äfven i andra med skog och buskar beväxta trak-

ter, samt stundom i trädgårdar. De ligga vanligen undangömda

under dagen, och äro i rörelse under skymningen, aftonen, nat-

ten och morgongryningen. Då de derjemte hålla sig i täta

busksnår eller trädstånd, är det sällan man får tillfälle att se

dem. De som förekomma i tempererade trakter, ligga i vin-

terdvala eller hibernation, men samla det oaktadt stundom vin-

terförråd. De lefva merendels af vegetabilier , men äfven stun-

dom af animalisk föda, och äro mycket feta under hösten innan

de insomna i vinterdvalan. Då de äta, hålla de födan i fram-

fötterna, och sitta på bakfötterna, liksom ekorrarne, och ofta

äfven mössdjuren. Somlige af dem tillreda sig bo i hål i jor-

den, eller i springor i klippor och murar, eller ock i hål i träd;

andra bygga fria bo'n på grenarne af träd eller buskar, och de,

som hibernera eller ligga i dvala, hafva för vintern bo'n, som

äro olika dem, som de åt sig tillreda för sommaren. De förra

inrättas uti gamla mossbetäckta trädstubbar, under trädrötter,

i hål i jorden o. d. st., och äro i allmänhet varmare än som-

marbo'n, för att kunna skydda dem emot den allt för starka

1) Versucli einer natiirliclien Anordnung der Nagethiere. Sitzungsbe-

richte der mathem. naturwiss. Classe d. Wissensch. zu Wien, Bd. 55, 1

Abtheil. pag. 511-515. — 1867.
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kölden. De sednare äro ofta fastade på greuarne, och klot-

formiga, och äfven om de äro i hål, så äro de dock icke så

varmt bäddade. Det är anmärkningsvärdt, att instinkten drif-

ver dem till att nnder hösten äta mycket, för att kunna

samla en för respirationen under vinterdvalan, behöflig fetma;

men insamlingen af denna befordras för öfrigt äfven genom den

något före vinterdvalan så småningom inträdande förminsknin-

gen af respirationens intensitet. De hålla sig vanligen parvis

tillsamman, och lefva således sannolikt i monogami. Honan har

8 spenar, och föder 3—8 ungar, åtminstone ett par gånger un-

der året, hvilka af henne med ömhet vårdas i sommarboet. Då
de fångas såsom unga, blifva de mycket tama.

I. Slägtet Myoxus, Schreber. 1792.

Såsom enda slägtet, har det samma karakterer som fa-

miljen.

Underslägtet Muscardinus, Kåup. 1829.

Öronen äro temligen små^ och svansen lång, och dess hår-

hetächiing är ej synnerligen lång, samt föga tvåsidig, men

tilltagande i längd emot svansspetsen, och något riktad ut åt

sidorna. Med undantag af den främsta, hafva hindtänderna

platta Jcronor med temligen många (5—7) transversella emalj

-

ryggar.

Till detta underslägte räknas endast en art:

1. Myoxus avellanarius (Linné).

Hasselmusen.

Mus avellanarius, Linné: Fauna Suecica, editio 2:da pag. 12. — 1761.

Myoxus muscardinus, Schreber: Die Säugthiere, 4:er Theil. pag. 835. —
1792.

Mus avellana7'ius , C. P. Thunberg: Beskrifning på Sveuske Djur, pag.

38. - 1798.

Myoxus muscardinus, k. J. Eetzius: Faunse Suecicse Pars l:ma, pag. 39.

- 1800.

„ „ S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 182. — 1820.

„ avellanarius, Idem: Ibidem, 2:dia uppl. pag, 385. — 1847.
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Myoxus avellanarius , J. E. Blasius: NaturgescTiiclite der Säugethiere

Deutschlands, pag. 297. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 238,

— 1865.

„ V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. 1,

Histoire naturelle des Mammiféres, pag. 182. — 1869.

BesJcr, cf, fullvuxen, från Skåne, och förvarad i sprit.

Längd af kroppen från spetsen af nosen till basen af svansen

27,0 tum eller 81 millim. L. af hufvudet y,^ t. eller 27 mill.

L. af örat från basen af yttre kanten 7in ^- eller 12 mill. L.

af bakfoten från hälen till de mellersta klospetsarne ^720 ^- ^^^^^

17 mill. L. af svansen utan håren nära 27^0 t. eller 69 mill.

Till storleken är den något litet mindre än den vanliga

husmusen, och den är af en dennas ganska mycket liknande kropps-

form. Nosen är dock trubbigare. Dess yttersta spets är bar,

och näsborrarne öppna sig på sidorna af densamma. Dess sidor

äro uppsvällda, och hvardera har 6 rader långa morrhår, af hvilka

de längsta räcka bakom hufvudet. Detta är temligen bredt,

och dess bredd innehålles ej fullt 2:ne gånger i dess längd. Öf-

verläppen är framtill klufven af en temligen bred fåra, som

fortsattes öfver den nakna nosspetsen. Sidorna af öfverläppen

hafva mustacher af glesa och styfva borstlika hår. Ögonen,

som äro mycket närmare intill öronen än nosspetsen, äro af

medelmåttig storlek. Öronen äro temligen små, men fritt ut-

stående ur hårfällen, rundade och nästan lika breda som långa.

De äro å både yttre och inre sidorna bevuxna af glesa och korta

hår. Antitragus är ej stor, men konvex och framstående, och

tragus är föga märkbar. Både främre och bakre fötterna hafva

nakna fotsulor, med stora trampknölar, och små klor. Fram-

fötterna äro mindre än de bakre , och i stället för tumme hafva

de endast en knöl utan nagel, och under denne är en stor

trampknöl. Af de andra tårna, som äro korta och trubbiga,

med stora trampskifvor under spetsen, är den 3:dje (éide) den

längsta, och den l:sta (2:dra) något längre än den 4:de (5:te).

Bakfötterna hafva 5 tår, men den innersta är mycket kort,

och nästan rudimentär, utan klo, och blott med en rudimentär

nagel. De andra tårna äro längre än de på framfötterna , och

den 4:de är föga längre än den 3:dje. Endast hälen är hårig.

Svansen, som är kortare än kroppen, är tjock, men afsmal-

nande emot spetsen. Dess hårbetäckning är så tät, att huden
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ej synes, men den är ej af någon synnerlig längd, ehuru emot

svansspetsen tilltagande i längd, samt något riktad ut åt si-

dorna, så att svansen synes något litet tvåsidigt hårig. Dess

hår vid spetsen bilda en pensel af 11 millimis längd. Hårfäl-

len på kroppen är tät, men ej lång, dock under hösten och

vintern yfvigare. Ofvan har den talrika något längre stickel-

hår, som vid spetsen äro mörkare. — Färgen ofvan gulbrun-

aktig eller rostbrunaktig, med svarta spetsar å stickelhåren

,

på kroppssidorna ljusare, och under blekt rostgulaktig , utan

färggräns. Hakan, strupen och bröstet äro hvitaktiga. Föt-

terna och svansen hafva samma färg, som öfre kroppssidan.

Hårfällen är vid bottnen svartgrå. De öfre morrhåren äro svarta,

de undre hvitaktiga. Ungarne, såsom hårbeklädda, äro i bör-

jan ofvan mörkgrå.

Skelettet . Craniet : 9 • Längd 24 mill. Bredd öfver yttre

öronöppningarne 11 mill. Dess bredd öfver kindbågarne inne-

hålles ungefär P/* gånger i dess längd. Det är hufvudsakli-

gen likt mössdjurens cranium. Foramen magnum är bredare

än högt. Frocessits paramastoidei äro otydliga, och från dem
uppstiger ej någon crista. Nackekammen (crista lambdoidea)

är trubbig, och dess fortsättning mellan ossa squamosum &
mastoidemn är låg, men skarp. Interparietalbenet, som är di-

stinkt, är tillspetsadt å sidorna, och har en framstående trubbig

vinkel i midten af främre kanten. Mellan ossa squamosum é
tympanicum är ett hål. JBullce ossece äro stora, dock något

mindre än hos mössdjuren. Ossa mastoidea äro breda och

stora, och upptill tvärt afhuggna, så att de nästan äro rhom-

boidiska. Hjessbenen äro stora, och hjessan är kullrig, samt

å sidorna begränsad af trubbiga ryggar. Pannan är konkav,

med temligen skarpa och konkava sidokanter, utan spår till

postorbitalprocesser, och konkaveringen å pannan fortsättes öfver

basen af näsbenen. Pannan är ungefär lika bred som nosen

strax framom foramina infraortitalia. Pannbenens bakre kant

bildar en bakåt utstående spetsig vinkel i midten. Nära öfre

kanten af orhita är ett foramen orhitale. Orhita är bak-

till begränsad af en helt trubbig knöl, som har sitt

läge å främre delen af os squamosum. Fossa pterygoidea

är ej begränsad å yttre sidan. Hamuli pterygoidei äro långa

och böjda, samt stöta intill hullce ossece. Den bakre fria gom-

kanten, som i midten har en ingående vinkel, är belägen un-
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gefär midt för nästsista kindtanden. Kindbågarne äro bredare

å raidten, och der med en uppstående trubbig vinkel i öfre

kanten. Foramina infraorhitalia äro rundadt-ovala , ocb öfre

och undre grenarne af den genom canalis wfraorhitalis delade

processus zygomaticus å öfverkäken äro båda verticala samt

nästan lika breda. Foramina incisiva äro smala och långa,

samt belägna midt för suturen mellan mellankäks- och öfver-

käksbenen , och långt framom de främsta kindtänderna. Under-

käkens kronutskott är tillspetsadt, men lägre än condyloidut-

skottet. Angularutskottet är tvärt och bredt baktill, och tem-

ligen kort, och vid basen perforeradt, och utgår från )^ttre si-

dan af underkäkens corpus.

Bålen: Bröstkotorna äro 13, ländkotorna 6, korsbensko-

torna 3, och svanskotorna 22. Spår till öfre taggutskott (neu-

raltagg) förefinnas å alla halskotorna, ehuru de, med undan-

tag af det på epistropheus , äro mycket små. Bröstkotornas

taggutskott äro alla låga, störst å 7:de— 10:de. Mammillärut-

skotten (metapophyserna) äro tydliga på alla bröst- och länd-

kotorna, men äro dock icke af någon synnerlig höjd på någon.

7 par af refbenen äro genom refbensbrosken (h^emapophyserna)

fästade vid bröstbenet, eller äro costcB ver(B.

Extremiteterna: Skulderbladet har båda fosscB nästan

lika stora, och acromion saknar metacromialutskott. Nyckel-

benet är ej synnerligen långt. Öfverarmbenet har intet hål vid

nedre ändan , och dess tubercula majus S minus äro låga. Cri-

sta deltoidea är stark, men bildar dock icke något utskott vid

sin nedre del. Strål- och armbågbenen äro till dels samman-

vuxna. Höftbenet är smalt och långt. Lårbenet har en liten

trochanter 3:tius ett stycke nedanför troclianter major. Yad-

benet är temligen bredt upptill, samt nedtill sammansmält med
skenbenet. Kroppen af hälbenet är lång.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna äro framtill släta,

och hafva den främre sidan föga sned. Den l:sta helt lilla

kindtanden har å kronan 2me transversella emaljryggar, som

intill äro förenade. Den 2:dra kindtanden, hvars krona är den

längsta och är af en nästan rectangulär form, har å denna 5

transversella emaljryggar, som äro temligen vidt åtskilda, och

som med undantag af den främste, genom inre kanten äro

förenade. Den 3:dje kindtanden, som har kronan nästan fyr-

kantig, har å denna 7 mer eller mindre fullständiga emaljryg-
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gar, som vanligen alla äro förenade genom den inre kanten.

Den 4:de kindtanden, som är betydligt mindre än den 3:dje,

och har den bakre kanten af kronan afrundad, har å denna

vanligen 6 transversella emaljrj^ggar, af hvilka de bakre 3:ne ofta

äro irreguliera: afbrutua eller böjda. — Underkäken: l:sta

kindtanden, som ungefär är af samma storlek som den T.sta

D:o i öfverkäken, har 3:ne transversella emaljryggar, af hvilka

den främste är föga märkbar. Den 2:dra kindtanden, hvars

krona är den längsta, ehuru något kortare än kronan å den

2:dra D:o i öfverkäken, har å densamma 6 transversella emalj-

ryggar, och samma antal förefinnes äfven å kronorna af 3:dje och

4:de D:o. Dessa båda sednare tänder hafva kronan något afsmal-

nande bakåt, på den 3:dje nästan rhomboidisk, och på den 4:de,

som är betydligt mindre, nästan oval.

Hasselmusen förekommer inom Sverige sporadiskt, och är

funnen på åtskilliga ställen i södra och mellersta delarne af

landet. Då den lätt kan undgå uppmärksamheten, är det möj-

ligt, att den här i sjelfva verket ej är så sällsynt, som den säl-

lan blifvit iakttagen. Enligt S. Nilsson (Skand. Fauna) är den

funnen på flera ställen i Skåne: vid Kj^cketofta i Frillestads

socken och Luggude härad; vid Norra Wram i Södra Åsbo

härad ; och vid Esperöd nära Stenshufvud i Albo härad. Å sist-

nämnda stället har den oftast blifvit iakttagen, och dess bon

med ungar hafva derstädes, enligt hvad som äfven anföres i

Skand. Fauna, flera gånger blifvit påträffade, och den tyckes

derföre här hafva ett säkert stamhåll. Enligt Philos. Doct.

G. A. TisELius ^) är den, jemte bo och ungar, funnen en gång

i trakten af Strömserum i Kalmare län, omkring 2:ne mil norr

om Kalmar. Enligt muntligt meddelande af Studer. A. Eudberg,

är den iakttagen på Öland. Enligt en i Skand. Fauna af S.

Nilsson anförd uppgift af framl. Akad. Adjunkten Baron M. W.
v. DtiBEN , skall den en gång vara tagen i trakten af Jönköping.

Enligt benägen uppgift af Läroverksadjunkten C. 0. v. Poeath

skall det här ifrågavarande exemplaret vara taget vid Eyhof

nära Jönköping, och förvaras å Jönköpings Elementarläroverks

zoologiska museum. Efter en muntlig uppgift af framl. Medic.

Doctor N. J. Wetterqvist
,

uppgifver S. Nilsson (å anf. st.),

1) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna (Akad.

disput.), pag. 14. — 1868.
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att "på Kronoparken Kinneskogen, mellan Kinnelmlle och Ma-

riestad , träffades den under vintern af en jägare , som händelse-

vis kom att kullsparka en murken trästubbe, ur hvilken en af

torrt gräs, löf och mossa bildad boll framrullade på snön. Då
denna söndertogs, befanns djuret ligga deri hopruUadt och i

vinterdvala. Efter hemkomsten inlades det i varmt rum, der

det snart qvicknade vid och sprang upp åt väggarne." Enligt

C. J. SuNDEWALL ^) har den blifvit tagen vid egendomen Spar-

resäter i Westergötland den 22:dra April 1845, och exemplaret

skänkt af framl. Kommerserådet Schönhere till Zool. Eiksmuseum

i Stockholm, der det ännu förvaras. "Det låg i dvala bland

löf vid foten af ett träd, och vaknade intaget i varmt rum"

(SuNDEw.). Enligt C. G. Löwenhjelm 2) har den flera gånger

blifvit anträffad i Nerike. En hane togs i en vild och bergig

skogstrakt nära torpet Löfåsen, en half mil frän Frösvidahls

egendom d. 25:te Oktober 1845, under det den bland småskog

af björk och asp hade klättrat upp i ett litet träd af sednare

slaget. Den hade således då ännu icke insomnat i sin vinterdvala.

På ett annat ställe i samma bergstrakt hade ett annat individ,

jemte dess bo och en unge, några år förut blifvit iakttaget.

En hona, som i en hög af kolstybbe gräft sig en alnsdjup gång,

vid hvars ända den i ett bo af torra ormbunkar låg i sin vin-

terdvala, anträffades den hsta December 1847 på den högsta

delen af en med barrskog beväxt bergås, kallad Kihlsbergen, i

samma trakt. 2me andra individer observerades i September

1852 nära egendomen Klockhammar, blott niil från det förra

stället. Af Jägm. C. W. Lundborg sköts midt på dagen en hona

af detta djur den 2:dra Augusti 1863 vid torpet Källstugan

under Simonstorp, på Kolmoren, ej långt från norra gränsen för

Östergötland Den hade klättrat upp i toppen af en björk-

buske. Detta är hvad vi hafva oss bekant om dess förekomst

inom Sverige. I Norge och Finland har den icke blifvit an-

träffad. Enligt Melchior*) är den mycket sällsynt i Danmark,

der den är funnen i södra delen af Seland. För öfrigt förekom-

mer den i de flesta delarne af mellersta och södra Europa,

1) Öfversigt af Kongl. Yetensk. Akad:s Förli. 1845, pag. 189.

2) Ib:m pag. 236; och ib:m årg. 1852, pag. 234.

3) Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift, 2:(ira årg. 1864, pag. 47.

4) Den Danske Stats och Norges Pattedyr, pag. 87. — 1834.
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från England och Frankrike till Turkiet, men den uppgifves

dock icke af Pallas såsom förekommande i Eyssland , ehuru den

sannolikt förefinnes i dess sydliga delar.

Hasselmusen håller sig vanligen på sådana ställen, hvarest

förefinnas täta busksnår, eller stånd af unga träd; isynnerhet

håller den sig gerna bland hasselbuskar, hvars nötkärnor utgöra

en af henne omtyckt föda. T dylika skogstrakter träffar man
henne såväl i låglandet som i bergstrakter, och i Schweitz upp-

stiger hon på bergen, enligt V. Fatio, till en höjd af nära

5000 fot öfver hafvet. Hon ligger vanligen dold under dagen,

och är i rörelse under aftnarne och nätterna. Hon klättrar och

springer på buskarne och de unga träden med stor behändig-

het, liksom en liten ekorre, ehuru hon icke kan göra så långa

språng. Då hon äter, sitter hon pä bakfötterna, och håller fö-

dan i framfötterna , liksom ekorren. Hon är af fredlig natur,

och bjuder ej ens till att bitas , då hon fångas. Enligt S. Nilsson

lägger hon sig i vinterdvala omkring medlet af Oktober, och

uppvaknar ur dvalan i April eller början af Maj, förmodligen

enligt i Skåne gjorda iakttagelser. Tiden för hibernationens

början är utan tvifvel beroende af temperaturens beskaffenhet,

och den inträder derföre stundom sednare, då hösten är mil-

dare, och vinterkylan kommer sednare, såsom förhållandet var

med den hasselmusen, som, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, i

Nerike ännu den 25:te Oktober icke hade insomnat i sin vinter-

dvala. På samma sätt upphör denna säkerligen tidigare eller sed-

nare under våren , i mån af den då rådande högre eller lägre tem-

peraturen. Det bo , som den åt sig tillreder till vinterboning är

tjockt och varmt , samt i allmänhet af yttre omgifvande föremål

mer eller mindre skyddadt dels emot vinterkölden och dels

emot dess fiender. Så var det t. ex. förhållandet med 2:ne af

de ofvan anförda, af hvilka den ena hade gräft sig en alns djup

gång till nämnde bo uti en hög af kolstybbe, och den andra

hade inrättat detta bo i en murken trädstubbe. Stundom är det

beläget under rötterna af träd eller buskar, alltid på torra stäl-

len, och stundom i hål i träd. Dess sommarbon, som den in-

rättar för sig sjelf och sina ungar, äro deremot fastade på gre-

narne af täta buskar, 2—6 fot öfver marken, och hafva formen

af ett klot, ungefär 74 ^In i diameter, och med en helt liten

ingång på sidan. De äro föga konstigt byggda af löf, mossa,

torrt gräs
,
ormbunkar, mjuk bast m. m. Vi vilja här återgifva
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de af S. Nilsson (anf. st.) anförda, af dåvarande Kandidaten,

numera Lektorn C. W. Hultmark vid Esperöd i Skåne gjorda,

och af honom meddelade iakttagelser öfver detta lilla vackra och

intressanta djur.

"Den 4::de Juli 1845 fann jag vid Esperöd ett bo till My-
oxus avelJanarius. Fästadt vid de öfre grenarna af en mindre

ekbuske omkring 2 alnar från marken, var det till formen rundt,

af omkring V* alns diameter, på yttre sidan täckt med torra

löf , och på inre med en tät beklädnad af mjuk bast. Ingången

var ett litet hål på boets sida, nära doldt af den yttre bekläd-

naden. Uti boet lågo 3, ännu blinda ungar, af 1 tums längd,

utom svansen. I hopp, att äfven en gång lyckas påträffa mo-

dren, besökte jag boet hvarje dag, men alltid förgäfves, tills

efter 8 dagar äfven ungarne hade försvunnit, troligen bortförda

af modren, enär de äfven vid sista besöket voro blinda, och

således ej så utbildade, att de sjelfva kunde lemna sitt bo.

Emellertid gafs mig tillfälle att iakttaga den färgförändring, de

undergingo. I början var hela kroppens öfre del mörkgrå; med
hvarje dag blefvo sidorna nedifrån uppåt mer bruna, till dess

slutligen dessa, en del af hufvudet och benens öfra sidor blefvo

rödgula, under det att ett band utåt ryggen, från hufvudet till

svansroten, bibehöll oförändradt sin ursprungliga färg. — Den
17:de September samma år fann jag åter ett bo till detta djur,

hvilket inneslöt 6 ungar och modren. Ungarne voro ännu blinda,

men deras brungula färg ådagalade, att de voro öfver 8 dagar

gamla. Utom dessa båda såg jag på Esperöd flera äldre bon

till detta djur, hvilka alla, liksom de båda föregående, voro

fästade på ek- eller hasselbuskar, aldrig på öppna platser, utan

i täta hasselskogar. Våren 1844 fanns derstädes på en hassel-

buske ett bo , till form och sammansättning likt de förutnämnda,

hvilket inneslöt 5 hasselnötter, nedbäddade bland hästen. Tro-

ligen voro dessa återstoden af djurets vinterförråd."

Den lefver uteslutande af vegetabilier : bok- och ekollon,

hasselnötter, frukter, bär, knoppar m. m. d. Ehuru hiberne-

rande, samlar den dock vinterförråd, eller rättare vårförråd,

emedan det är afsedt att tjena henne till föda under den första

tiden, sedan hon vaknat ur dvalan. Då man, enligt ofvan,

funnit nyfödda ungar både i Juli och September, är det antag-

ligt, att den ynglar åtminstone 2:ne gånger om året, och föder

hvarje gång 3—6 blinda ungar.
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Fara. CASTOEID^, J. A. Wagner. 1844.

(Casforina, J. A. Wagner: Schreber^s Säugthiere, Supplem. Bd. 4:te

Abtheil. pag. 1. — 1844)

(Bäfverdjur).

Ögonen och öronen äro väl utbildade , ehuru små. Kropps-

formen är lihiande mössdjurens: tjock och undersätsig ^ med
Jcorta extremiteter, som till betydlig del äro indragna inom den

hud, som betäcTcer sjelfva Jcroppen. De främre extremiteterna

äro ej hälften så stora som de baJcre; bådadera hafva 5 full-

ständiga tår, hvilJca på de sednare äro förenade genom simhud,

och den 2:dra af dessa sednare har under den normala klon

en appendiculär sådan. Fotsulorna äro nakna. Svansen är

horisontell plattad, till större delen naken, och dess hud täckt

med hornartade fjäll-lika ytterhudsshifvor. Craniet öfverens-

stämmer uti sin allmänna form hufvudsakligen med det af

mössdjuren , och saknar egentliga processus postorbitales , och

har tydligt interparietalben , men öfverkäkens okbensutskott äro

icke genomborrade eller delade genom canales infraorbitales.

Clavicula är fullständig , och fihida är hos äldre individer

nedtill sammansmält med tibia. Både Öfre och undre fram-

tänderna äro prismatiska, med den främre sidan bredast, slät,

föga konvex, och icke sned. Kindtänderna äro 4 å hvardera

sidan i båda käkarne
, aftagande i storlek bakåt , och samman-

satta, eller med djupt ingående bugter af emaljen, som följ-

aktligen bildar slyngor eller öar å kronorna, samt med ofull-

ständiga, dock vid högre ålder slutna rötter, med undantag af

den främsta, hvilken är underkastad fällning, och såsom mjölk-

tand har delad och fullständig rot.

Denna familj, som blott omfattar ett lefvande slägte (Castor,

Linné), skiljer sig från alla de andra derigenom att svansen är

horisontelt plattad, till större delen utan hår, och täckt af horn-

artade, fjäll-lika ytterhudsskifvor. Den är den sista länken i

kedjan af de mj^omorpha gnagarne, och den allmänna kropps-

formen öfverensstämmer temligen väl med den af de lägbenta

1) Denna familj uppställdes redan 1811 af Illigeb, under namn af

Falmipedia, uti hans Prodromus systematis Mammalium et Avium; men
han räknade dit äfven slägtet HydromySj till dels förvexladt med slägtet

Myopotamus.



formerna af Muriderna, nemligen Arvicolinerna , eller möjligen

ännu mera med den af den sista afdelningen af Saccomyiderua

,

eller Geomyinerna , ehuru dessa sednares främre extremiteter äro

mera utbildade för gräfniug.

Kroppen är särdeles tjock, och extremiteterna korta, isynner-

het de främre, som ej äro hälften sä stora som de bakre. Nosen

är trubbig, och nosspetsen är naken, eller mycket glest hårig, och

då är endast trakten omkring hvardera näsborran , som är belägen

på sidan af den, naken. Öfverläppen är ej framtill klufven,

utan endast emarginerad. Ögonen äro små, samt belägna un-

gefär midt emellan nosspetsen och öronen, och skola hafva af-

lång vertical pupill samt memhrana nictitans i). Öronen , som

äfven äro små, äro nästan dolda i hårfällen, samt hafva tragiis

och antitragiis temligen tydliga. Både fram- och bakfötterna

hafva 5 fullständiga tår, samt nakna fotsulor, och alla tårna

hafva fullständiga klor, af hvilka de flesta äro trubbiga och

breda, föga böjda, och å undre sidan konkava; och den 2:dra

tån på bakfötterna har under sin normala klo en supplementar-

klo. Tårna å bakfötterna äro förenade genom fullständig naken

simhud, som sträcker sig utom tåspetsarne, men de å fram-

fötterna äro nästan helt och hållet skilda. Svansen är temligen

lång, ehuru något kortare än halfva kroppslängden, horisontelt

plattad, mot spetsen tunnare, endast vid basen täckt af hår,

eljest med fjäll-lika ytterhudsskifvor, af hornartad beskaffenhet,

mellan hvilka dock förefinnas små korta och glesa hår. Anus

och urogenitalorganerna mynna i en kloak. Honan har 4 spenar

på bröstet. Hårfällen är tvåfaldig: dels längre och gröfre,

plattade hår, och dels en mycket tät och silkesmjuk bottenfäll.

— Craniet företer en starkare byggnad än hos de flesta andra

gnagare, samt har flera egendomligheter. Nackbenets basi-

lardel har å midten en stor och djup grop (fossa). Pararaa-

stoidprocesserna äro stora. Interparietalbenet är subtriangulärt,

och har längddiraensionen lika stor som tvärdimensionen. Långs

siitura sagittalis förefinnes hos äldre individer en crista sagiU

talis ^ som fortsattes å interparietalbenet, och der är högst.

Den yttre öronöppningen är utdragen i en tub. Fjällbenet (os

squamosum) har baktill ett utskott (processus 2^0stauditorius)
^

som nedgår bakom denna tub , och framtill är det genom hjess-

1) Enligt GlEBEL: Die Säugethiere, pag. 619.
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benet afskildt från pannbenet. Detta har vid orbitalkanten en

temligen djup bugt, som här gör pannan inknipen, och bakom
denna bugt bildar det i förening med hjessbenet en mer eller

mindre tydlig knöl, som är en antydning till postorbitalprocess.

Fossce pterygoidecB äro till dels öppna utåt. Kindbågarne äro

mest utstående baktill, och okbenen äro mycket breda, och upp-

sända å öfre kanten ett utskott, som baktill begränsar orhita.

Foramen lacrymale , som är intraorbitalt , är fullständigt
,
beläget

mellan tårbenet och öfverkäksbenets okbensutskott. Detta sednare

är särdeles högt, men icke genomborradt eller deladt af canalis

infraorhitalis. Foramen infraorhitale är litet och verticalt, be-

läget framom basen af okbensutskottet, samt utåt begränsadt af

en utstående kant af öfverkäksbenet. Tandraderna divergera

starkt bakåt. Gombenen äro subtriangulära , och foramina pa-

latina äro belägna vid sidorna af deras främsta spets. Näs-

benen räcka längre tillbaka än mellankäksbenen. Foramina

ineisiva äro nästan helt och hållet belägna i mellankäksbenen.

Underkäkens angularutskott är högt och afrundadt, samt utgår

från bakre delen af dess undre och yttre sida. Dess processus

coronoideus är högre än dess proc. condyloideiis, — Hvad ske-

lettbyggnaden för öfrigt beträffar, så öfverensstämmer den med
hufvudet uti styrka. De främre extremiteterna äro dock icke

så grofva som de bakre. Kyggradens svansafdelning är särdeles

utmärkt derigenom, att den har mycket starkt utbildade sido-

utskott eller diapophyser, som äro tydliga på alla svanskotorna,

med undantag af de allra sista, och på de bakre äro dubbla,

d. v. s. 2:ne å hvardera sidan : ett främre större, och ett bakre

mindre. En stor del af dessa kotor äro äfven utrustade med

rörliga hsemapophyser. Skulderbladet saknar metacromialut-

skott. Nyckelbenet är fullständigt och starkt. Öfverarmbenet

har sin nedre ända mycket bred, och dess spina tuherculi

majoris eller crista deltoidea bildar nedtill ett utskott (pro-

cessus deltoideus). Underarmbenen äro rörliga. Handlofven

har å inre sidan ett öfvertaligt ben. Bäckenet har fullständig

symphysis ossium puhis, och temligen starka processus ileo-

pectinmi. Lårbenet är kort och bredt, något erinrande om dess

form hos säldjuren, men med en stark trochanter 3:tius å midten

af yttre sidan. Vadbenet är fullständigt, ehuru hos äldre in-

divider nedtill sammansmält med skenbenet, dock så att dess
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malleohis externus är distinkt , och att gränsen dem emellan kan

skönjas. Tarsen har å inre sidan ett öfvertaligt ben. — De
prismatiska framtänderna hafva sin främre sida jemnt men ej

starkt konvex , slät samt icke sned , och å de undre framtänderna

är denna sida föga smalare än å de öfre. Kindtandraderna af-

smalna något litet bakåt. Af de 4 kindtänderna å hvardera

sidan i båda käkarne är blott den lista underkastad fällning,

och denna har såsom mjölktand 3me fullständiga rötter. A de

andra kindtänderna äro rötterna odelade, samt öppna hos yngre

individer. Kronorna äro jemna och försedda med flera djupt

ingående bugter af emaljen, som stundom genom starkare af-

nötning till dels blifva insulära, eller få form af öar.

Såsom ofvan blifvit sagdt, är slägtet Castor det enda nu

lefvande, som tillhör denna familj, och af detta slägte är blott

en lefvande art , Castor fiber Linné , säkert känd , ehuru man på

grund af de skiljaktigheter, som den stundom företer på vidt

skilda localiteter, velat urskilja 2:ne arter: Castor fiber euro-

pceus och Castor americanus eller canadensis, den förre från

Europa och Asien, och den sednare från Norra Amerika. Ut-

döda slägten, som synas tillhöra denna familj äro: Chalicomys^

Kaup; Steneofiber^'E. Geoffroy; Trogontherium,FiscRm; Palceo-

castor^ LsmY; och Castoroides, Foster, från de tertiära och

quaternära bildningarne af Europa, Sibirien och N. Amerika.

Af dessa är slägtet Castoroides mest anmärkningsvärdt i det

hänseendet, att den dertill hörande arten, Cast, ohiensis Foster,

som blifvit funnen på flera ställen i quaternära bildningar till-

hopa med Mastodon och Elephas i N. Amerika har varit den

största af alla hittills kända gnagare. Enligt Jeffries Wyman ^)

har dess kroppslängd (utan inberäkning af svansen) sannolikt

varit omkring 5 fot. Dess cranium är 10,5 eng. tum långt,

och 7,2 t. bredt öfver kindbågarne. Dess framtänder äro fårade.

Den största kända gnagaren är eljest vatten svinet (Hydroclioerus

capybara), hvars kroppslängd enligt Burmeister stiger till om-

1) J. LEmY : The extinct Mammalian Fauna of Dakota and Nebraska

;

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 2:d series vol.

7, pag. 405. — 1869.

2) An anatomical description of tlie cranium of the Castoroides ohio-

ensis; Boston Journal of Natural History, vol. V, pag. 401. — 1846.

23
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kring 2 alnar. Närmast detta är det utdöda Trogonthermn

Cuvieri och den nu lefvande bäfvern (Castor filer). Af slägtet

Castor äro några få fossila arter kända från tertiärformationen

i Europa och N. Amerika. Den nu lefvande bäfverns tillvaro

sträcker sig emellertid äfven långt tillbaka i tiden. Lemningar

af den hafva blifvit funna tillsamman med Mastodon
,
Elephas

primigenius, Bliinoceros ticliorhinus
^

Hippopotamus major
^

Hycena spelcea m. fl. utdöda djur i bengrottor och i söttvattens-

bäddar från slutet af tertiärformationen.

Bäfverdjurens hela byggnad ådagalägger, att de företrädesvis

äro bestämda till att röra sig i vattnet. De dyka och simma

med största skicklighet, men röra sig deremot otympligt på

land. De komma dervid ej synnerligen fort, och bakdelen af

kroppen har en egen vaggande gång, lik sjöfoglarnes. Deras

stora och klumpiga kropp, som i sin allmänna form har någon

likhet med sälarnes , deras korta och till jemförelsevis ringa del

fria extremiteter, och den betydliga skillnaden uti storlek mellan

de främre och bakre af dessa äro orsaker till detta sednare. Den

bet3^dliga tyngden af kroppen, de stora, med fullständiga sim-

hinnor försedda bakfötterna, och den mycket musculösa, breda

och till större delen nakna svansen (stjerten) äro orsaker till

det förra. Då de simma , hålla de merendels framfötterna under

hakan. De besitta emellertid en ganska stor rörlighet i fram-

fötterna, och de begagna derföre dessa ej uteslutande såsom

ställflyttningsorganer, utan äfven såsom händer, hvarmed de ut-

föra diverse komplicerade förrättningar såväl vid deras byggnads-

arbeten som vid transporter af byggnadsmaterialier, födoämnen

m. m. Icke sällan gå de på bakfötterna under det att de bära

bördor i framfötterna. Underarmens båda ben äro rörligt för-

enade med hvarandra , och ehuru capitulum radii icke är rundt

,

rör det sig dock emot en liten roUda å öfverarmens yttre con-

dylus^ och underarmen bör följaktligen äga någon förmåga af

pronation och supination. Denna de främre extremiteternas

duglighet till diverse förrättningar harmonierar med bäfverdju-

rens jemförelsevis högt utbildade intelligens, som uppenbarar sig

uti det sätt, hvarpå de tillreda sina boningar och deras omgif-

ningar. Dessa egenskaper hafva gifvit dessa djur i biologiskt

hänseende en särdeles framstående plats inom djurverlden, och

ådragit dem naturforskares och andras uppmärksamhet sedan

uråldrig tid. Deras så kallade instinkter åberopas med rätta så-
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som slående bevis på den högre intelligens, det förstånd, hvar-

till de vilda djuren stundom kunna af egen drift uppstiga,

ehuru de i detta afseende icke äro i besittning af denna obe-

gränsade perfektibilitet , som utmärker memiiskan, utan vanligen

stanna vid en viss gifven gräns, som utan tvifvel är beroende

af deras organisation. Bäfverdjuren hafva äfven mäktiga redskap

i de mycket stora och starka framtänderna , med hvilka de ut-

föra en stor del af sina förrättningar. Dessa tänders breda mej-

selformiga egg, och kindtändernas jemna och strecktecknade

kronor utvisa , att bäfverdjuren i afseende på sin föda uteslutande

äro bundne vid växtriket. Födan består företrädesvis af bark

och t. o. m. ved af diverse löfträd , och enligt nyare iakttagelser

äfven af unga tallar, samt af rötter af diverse örter och gräs.

De lefva i monogami, para sig sannolikt enligt Nordholm (C.

fiher)^)^ och A. H. Green (C. canadensis)'^)
^
tidigt under våren,

och yngla blott en gång under sommaren, då honan föder 2—5,
någon gång ända till 10 ungar. De äro således mindre propa-

gativa än de flesta andra gnagare , och kunna derföre lättare än

de utrotas. Dels tillfölje häraf, och dels på grund deraf, att

bäfveru varit under en lång följd af år hejdlöst förföljd, försitt

dyrbara skinn och den kostbara bäfvergällen , håller detta ut-

märkta och intressanta djur på att, åtminstone inom Gamla

Yerlden, försvinna från de lefvande djurens antal. Detta är ett

af de förhållanden som ådagalägga, att det 19:de århundradets

civilisation, ty värr, icke är fri från barbari.

I. Slägtet Castor, Linné. 1758.

Karaktererna de samma som för familjen. ^)

1) Jemtlands Djurfänge, pag. 37.

2) On the natural History and Hiinting of the Beaver (Castor canaden-

sis Ktjhl) on the Pacific Slope of the Rocky Mountains ; the Journal of the

Lmnean Society, vol. X, pag. 362. — 1869. Green uppgifver dessutom, att

han hört bäfrar locka hvarandra så sent på året som i Augusti. — Med af-

seende på bäfverns (den amerikanska) naturalhistoria hänvisa vi för öfrigt

till Lewis H. Morgan, som utgifvit en hel bok om den: "The American

Beaver". Philadelphia 1868.

3) Med afseende på namnet Castor anmärker Brandt (Beiträge zur

nähern Kenntniss der Säugethiere Russlands, pag. 339), att detta namn

hos äldre författare sannolikt härleder sig från en i folkspråket i äldre tid

23*
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1. Castor fiber, Linné.

Bäfvern. ')

Castor, Nils Gisler: Rön och Berättelse om Bäfverns natur hushåll-

ning och fångande; Kongl. Svenska Vetensk. Academ:s Hand-
lingar för år 1756, pag. 207. — 1756.

Castor fiber, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da pag. 10. — 1761.

„ C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djar, pag. 43. — 1798.

„ „ A. J. Retzius: Faunse Svecicae pars l:ma, pag. 33. — 1800.

„ P. Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica , vol. 1, pag. 142. —
1811.

„ J- F. Brandt, & J. t. c. Ratzeburg: Medizinische Zoologie,

pag. 13. tab. 3, 4 & 4a. ^ 1829.

„ S. Nilsson: Illum. Figurer till Skand. Fauna, häft, 3, fig.

10. - 1832.

,, „ Sine nomine auctoris : Tidskrift för Jägare och Naturforskare,

3:dje årgången, pag. 865. — 1834.

M „ S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag.

409. — 1847.

„ fiber seu europceus: J. F. Brandt : Beiträge zur nähern Kenntniss der

Säugethiere Russlands, pag. 63. — 1855.

„ fiber, C. G. Giebel: Bie Säugethiere, pag. 619. — 1855.

„ „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands

,

pag. 405. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 271. — 1865.

Anm. Såsom vi ofvan hafva yttrat, har man velat till arten skilja

Gamla Verldens bäfver från den som förekommer i Norra Amerika. Den
sednare har af F. Cuvier 2) först erhållit namnet Castor americanus, och

något sednare af Kuhl ^) namnet Castor canadensis. Den som grundligast

har behandlat denna fråga med samma resultat, som de båda nämnda för-

fattarne är J. F. Brandt ehuru han dem emellan icke kunnat linna

några andra skiljaktigheter än de, som craniet företer, och dessa äro till

dels sådana, som kunna hafva sin grund i den olika utveckling, som är be-

roende af åldern. Skiljaktigheterna bestå hufvudsakligen deri:

att Castor fiber europceus har en kortare och bredare panna, så att

dennas minsta bredd mellan orbitse är betydligt större än afståndet

uppkommen förvexling mellan bäfvern och moschusdjuret (Moschus mos-

chiferus), hvilket i Indiska språket kallas Kasturi, en förvexling, som skulle

hafva sin upprinnelse uti det likartade officinella bruket af båda dessa djur.

1) Dess gamla svenska namn är Bjur.

2) Histoire naturelle des Manimiféres, Fasc. 6. -~ 1819.

3) Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie pag. 64. — 1820.

4) Beiträge zur nähern Kenntniss der Säugethiere Russlands; 3:te Ab-

handlung, Beiträge zur nähern Kenntniss der Gattung Castor, pag. 43. —
(1852) tr. 1855.
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mellan den främre spetsen af hjessbenen, vid bakre och öfre gränsen

för orhitce, och den knölformiga spetsen af pannbenen vid främre

kanten af orbitce, då dessa dimensioner deremot äro nngefär lika hos

Castor americanus;

att den förre har en längre nos, och längre näsben, som sträcka sig mer
eller mindre långt bakom mellankäksbenen , då de deremot hos den

sednare ha sin spets ungefär i samma tvärlinia, som dessa;

att den främre näsöppningen hos den förre är subtriangulär, och hos

den sednare subrectangulär

;

att foramina incisiva hos den förre äro större , samt sträcka sig nå-

got längre tillbaka

;

och att gropen å undre sidan af nackbenets basilardel hos den förre

är nästan rund, och hos den sednare oval.

En del af dessa skiljaktigheter äro ej mycket märkbara hos yngre

individer. G. Cuvier , som
,
enligt hvad han i "Regne Animal" tillkänna-

gifvit, anställt en noggrann jemförelse mellan Europas och N. Amerikas

bäfrar, kunde icke finna någon artskillnad dem emellan. Nyligen har Lewis

H. Morgan som haft tillgång till ett rikare material af den amerikanska

bäfvern , än Beandt
,
(öfver 100 cranier), erfarit , att de af Brandt uppgifna

skiljaktigheterna icke äro konstanta; och han har på grund deraf stannat i

den öfvertygelsen , att dessa båda former endast äro varieteter af en och

samma art, hvilket utan tvifvel är det rätta. Då man har erfarit, att

stundom å vissa localer racer kunna utbilda sig, som förete märkbara afvi-

kelser i craniets byggnad från den stam , hvarifrån de påtagligen härstamma

,

så kunna vi svårligen tillerkänna dessa skiljaktigheter något annat värde än

det af race-skillnader. Exempel derpå lemnar oss renen på Spetsbergen,

enligt den af Andersén gjorda framställningen af jemförelsen mellan den

och den Lappländska samt den Grönländska Ett likadant exempel lemna

oss den europeiska och den nordamerikanska Bison , och Gamla Verldens och

Norra Amerikas elg (Cervus alces Linné), och sannolikt de flesta djurarter,

hvars tillvaro sträcker sig långt tillbaka i tiden, och som derjemte haft och

hafva en särdeles vidsträckt geografisk utbredning, och följaktligen fått

undergå de modifikationer, som mycket skiljaktiga tids- och locala förhål-

landen kunna åstadkomma. Sådana arter äro både bäfvern och bisonoxen,

hvilka båda jemte renen äro bland de äldsta nu lefvande däggdjursarter,

hvars tillvaro i förgångna geol. perioder med full säkerhet kan uppspåras.

Då den äldre fossila formen af bisonoxen (Bison priscus Meyer eller Bison

latifrons Harlan) blifvit funnen fullt öfverensstämmande både i Europa,

Sibirien och Nordamerika och denna form således varit utbredd i dessa

olika verldsdelar, sannolikt under en period då Asien varit landfast med N.

Amerika, så kan det ej rätt gerna betviflas, att de skiljaktiga former,

1) The American Beaver and his Works, pag. 44. — 1868.

2) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1862, pag. 457.

3) J. Leidy: The extinct Mammalian Fauna af Dakota and Nebraska;

Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia , 2:d series, vol.

VII, pag. 371. - 1869.
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hvarunder bisonoxen numera uppträder i Europa och N. x^merika, blott äro

racer, utgångna från en och samma gemensamma stamform. — På ungefär

liknande grunder har man den sednare tiden velat till arten åtskilja Gamla

Verldens elg {Alces palmatus) från Norra Amerikas D:o (Älces americanus);

men helt nyligen har den ofvannärande grundlige däggdjurskännaren J. F.

Brandt efter förutgången noggrann jemförelse mellan båda, stannat i

den öfvertygelsen , att de äro till arten identiska.

JBesJcr. 2) Q ,
gammal

,
uppstoppad , från Nses Jernverk i

södra Norge. Längd af kroppen från nosspetsen till kloaken

migefär 2 fot och 4 tum eller 720 millim. L. af hufvudet

ungefär 57io t. eller 174 mill.. Ögats diameter omkring 7io t-

eller 12 mill. L. af örat från basen af jttre kanten IVm t.

eller 33 mill. L. af bakfoten från hälen till spetsen af den

mellersta tåns klo 6 t. eller 180 mil. L. af svansen från

kloaken 107io ^- eller 324 mill. L. af den nakna delen af

svansen SY» t- ^^l^r 255 mill. Bredden af densamma å midten

37.20 eller 101 mill. ^) — S. Nilsson uppgifver kroppslängden

vara 2 fot 6 tum verkm., och svansens längd 14 — 15 tum

D:o. Pallas uppgifver kroppslängden af en fullvuxen hane, från

nosspetsen till anus, vara 2 fot 8 tum, sannolikt rhenl. mått;

och dess vigt till öfver 50 skålp. Brandt och Ratzeburg *), som

haft lyckan att få undersöka en vid Wittenberg i Tyskland 1827

dödad stor hane af bäfver, uppgifva dess längd från nosen till

svansspetsen till 3 fot 9 tum rhenl. m. ^)

1) Bulletin de TAcadémie Impér. des Sciences de S:t Pétersbourg, T.

XV, N:o 2, pag. 254 o. 255. — 1870.

2) Vi hafva
,
ty värr, icke haft tillfälle att undersöka något friskt, eller

i sprit förvaradt exemplar.

3) Då dessa mått äro tagna å ett uppstoppadt exemplar, kunna de

endast betraktas såsom approximativa. De af dem, som synas vara mest

tillförlitUga , äro längden af örat och af bakfoten. Det må emellertid här

anmärkas , att vid uppstoppningen dimensionerna af sanmia exemplars skelett

blifvit tagna med i beräkningen, hvadan det är sannolikt, att det uppstop-

pade exemplarets dimensioner komma nära, om ock ej fullkomligt öfverens-

stämma med sjelfva djurets.

4) "Medizinische Zoologie, pag. 135.

5) Lewis Morgan (1. c) uppgifver längden från nosspetsen till svans-

spetsen af en fullvuxen amerikansk bäfver till 3 fot 8 tum (amerik. m.) , och

vigten till 35 S. Han har dock hört talas om amerik. bäfrar, som vägt

50— 60 och följaktligen varit vida större än denne.
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Bäfverns kroppsform är mycket lik den af vattensorken,

med undantag deraf att liufvudet i proportion till kroppen är

mindre , och de främre extremiteterna äro något kortare , och de

bakre deremot äro jemförelsevis längre och större. Kroppen är

mycket undersätsig och något klumpig, och dess form å midten

är temligen bred, samt till någon del erinrande om den, som

vi finna hos säldjuren. Liksom hos dessa, äro de bakre extre-

miteterna mycket större än de främre. Hufvudet, som är tem-

ligen litet i förhållande till den stora kroppen, är ovalt, med
kort och trubbig nos. Nosspetsen är mycket glest hårig, ehuru den

midtåt mellan näsborrarne är nästan naken Dess hud är här

svart. Omkring hvardera näsborran , som är lateral , är ett naket

bakåt tillspetsadt fält, som sträcker sig ungefär ^/^^ tum eller

9 mill. bakom näsborran. Öfverläppen är ej klufven framtill,

och der synes ej ens spår till någon vertical fåra, utan den

är endast framtill vid basen af framtänderna i undre kanten ur-

nupen. Afståndet mellan denna kant och nosspetsen är temligen

långt, och öfverläppen är här jemnt hårbevuxen. Ögonen äro

mycket små
,
belägna ungefär midt emellan nosspetsen och öronen

;

och deras pupill skall vara aflång och vertical. Morrhåren äro

grofva, men räcka ej till öronen. Dessa sednare äro helt små,

nästan dolda i hårfällen
,
rundade, med antydning till en trubbig

vinkel i spetsen, och utan och innan tätt håriga. Tragus och

antitragus äro tydliga och framstående, tjenande till att till-

sluta öronen under dykningen. Både främre och bakre fötterna

hafva 5 fullständiga och klobärande tår, samt helt nakna fotsulor,

och de å bakfötterna äro nakna ända till hälen. De främre föt-

terna äro ej hälften så stora som de bakre, hvilket isynnerhet

visar sig, då man jemför dessa extremiteter på skelettet. Tum-
men å framfötterna är betydligt kortare än yttertån , och dess

klo är hoptryckt och mera böjd och spetsig än de andras. Dessa

äro ganska stora, is3mnerhet de mellersta, samt föga böjda,

trubbiga och nästan skedformiga, d. v. s. å öfre sidan korivexa,

och å den undre konkava. Deras färg är gulbrunaktig, och vid

spetsarne hvitaktig. Den mellersta tån är den längsta. Tårna

å framfötterna äro ganska rörliga, och endast vid basen

1) Blasius, Baird och Morgan uppgifva nosspetsen såsom naken. Det

är möjligt, att den är mera naken på den amerikanska än den europeiska

bäfvern.
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förenade genom en liten naken hudflik. Bakfötterna, som hafva

tårna förenade genom en naken simhud, som sträcker sig utom

tåspetsarne , äro utbildade till kraftiga simorganer, och de hafva

derföre jemförelsevis längre tår än framfötterna. Alla tårna å

dessa fötter hafva klon trubbig och nästan skedformig, men på

innertån och den följande eller 2:dra tån är den mera böjd än

på de andra 3me. På den 2:dra tån är på klophalangens ba-

saldel en starkare utbildad knöl än på de andra tårna, och på

denna knöl sitter fästad under den normala klon en kort men

hög appendiculär klo , hvars spets jemnt med den något utåt

böjda spetsen på den normala är snedt afskuren. 3:dje och 4:de

tårna äro ungefär lika långa och längst, men 4:de är något

gröfre. Klon å båda är mycket större än på de andra, samt

särdeles trubbig. A 4:de tån är den nära 7io t- ^l^^^' '^6 mill.

lång, och Vio t- öller 10 mill. bred. Färgen å bakfötternas klor

är mörkare än den å framfötternas. Innertån är bet3^dligt kor-

tare än yttertån. Svansen är vid basen mycket tjock och mus-

culös, nästan konisk, och gränsen mellan den och bakkroppen är

omärklig. Derefter är den emot spetsen allt mer och mer ned-

plattad, så att den vid spetsen och kanterna är ganska tunn.

Mätt från kloaken är den något kortare än halfva kroppen.

Dess form är aflångt elliptisk, med största bredden å midten.

Till något öfver V'5 af dess längd från kloaken är den hårbetäckt.

Derefter är den naken, och endast täckt på både öfre och undre

sidorna af hornartade, tegellikt lagda, transversella , ovala eller

5—6 kantiga fjell-lika öfverhudsskifvor. Af dessa har jag räknat

omkring 100 tvärrader, samt 24 uti en tvärrad å svansens midt.

Uti springorna mellan dessa hornartade skifvor synes ett och

annat kort hår i). Bottenfällen är mycket tät och silkesfin. De

gröfre längre och tillplattade håren äro tätast och längst på

ryggen och kroppssidorna, korta och glesa undertill, och nästan

inga på buken. Öfverläppen har mustascher af styfva borst.

Spenarne äro 2me par, belägna på bröstet. — Nosspetsens hår-

betäckning och mustascherna äro . svartbruna. Eljest är nosen

1) Enligt Green anställa hanarne häftiga strider med hvarandra under

fortplantningstiden, och deras svans företer ofta märken efter dessa strider

deruti, att stycken af dess kanter hafva blifvit bortslitna. Härvarande

Universitets zoologiska museum förvarar en svans af ett förstördt exemplar,

som tillhört de af framl. Prof. Thunberg donerade samlingarne, hvilken

svans har ett sådant märke.
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ljust gråaktig. Morrhåren äro svarta. Håren på öronen äro svart-

aktiga, med undantag af de vid öronspetsarne, som äro gråak-

tiga. Bottenfällen på hufvudets sidor är ljust gråaktig. Eljest

är densamma i allmänhet närmare bottnen ljusgrå, och derefter

mörkt gråbrun. De längre och gröfre håren äro närmare spetsen

grågulaktiga eller blekt gulbruna, och glänsande, med yttersta

spetsen svartaktig , utom vid svansens bas och på nedre delen af

kroppssidorna, der äfven yttersta spetsen är grågulaktig. Mot

basen äro de gröfre håren svartbrunaktiga. Då på öfre kropps-

sidan de längre och gröfre håren sitta ganska tätt, så är på

denna den grågulaktiga eller blekt gulbrunaktiga färgen den

herrskande
,
skuggad af de svartaktiga hårspetsarne samt af den

något framträdande mörkt gråbrunaktiga bottenfällen. Den undre

kroppssidan, med undantag af hakan, undre sidan af halsen och

frambröstet, är mörkare än den öfre, derigenom att bottenfällens

färg, eller den mörkt gråbruna, der är den rådande. På hakan,

strupen , basen af svansen och yttre sidan af framfötterna äro de

längre håren blekast. Öfre sidan af framfötterna har ungefär

samma färg , som öfre kroppssidan , men bakre fötterna äro ofvan

svartbrunaktiga. Denna hona har på öfre sidan af halsen en

otydlig hvitaktig fläck
,
derigenom att en del af de längre håren

här äro hvita. Simhinnorna äro utåt svartbrunaktiga , och ljusare

vid basen; och den nakna delen af svansen är äfven svartbrun-

aktig. Färgen på de äldre är för öfrigt mycket föränderlig,

så att den stundom är mörkare , stötande i mörkbrunt , och stun-

dom ljusare, stötande i gråhvitt, detta sednare dock beroende

af individuella variationer.

Skelettet. Craniet: Längd tum eller 138 millim.

Bredd öfver bakre delen af kindbågarne 37,0 ^^^^r 97 mill.

L. af näsbenen 1^7-20 t- ^Her 55 mill. Betraktadt från sidan,

har craniet i sin öfi-e profilkontur en tydlig konkavering midt öf-

ver pannan. Foramen magnum är högre än bredt, samt upp-

till något afsmalnande, och der afrundadt. Nackbenets bakre

del är vertical, och det har upptill en ganska hög nackekam

(crista lamhdoidea). Processus jparamastoidei äro trubbiga,

men nedskjuta under ossa tympanica eller hullce ossece. Nack-

1) Bäfvern, såväl som de flesta af våra andra större vilda landtdäggdjur,

har under en långt aflägsen forntid varit större än nu. Vi hafva sett i

Lunds Universitets zoologiska museum ett cranium af bäfver, som blifvit

uppgräfdt ur en torfmosse i Skåne, och hvars längd är 5Vio t. eller 15^
mill., och bredd öfver kindbågarne t. eller 105 mill.
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benets basilardel har en djup och nästan rund grop, som upp-

tager nästan hela bredden af benet. Dess pars occipitalis

sträcker sig upp på craniets öfre sida. Interparietalbenet har

ungefär fornoen af en likbent triangel, hvars bas stöter intill

pars occipitalis, hvars höjd är större än dess bredd, och hvars

mot basen stående eller främre vinkel är mycket spetsig. Hos

yngre individer är det föga längre än bredt, och dess främre

vinkel är ej mycket spetsig. Tinningbenets §älldel eller os

squamosum håller sig distinkt, och det har baktill ett utskott

(processris postauditorius) ^ som sträcker sig ned bakom den

yttre öronöppningen. Den bakre delen af detta ben har ej nå-

got hål. Framtill har det vid sidan af tinninggropen en temligen

skarp kant , men det är här genom hjessbenet afskildt från pann-

benet. Framom och inom den yttre öronöppningen stöter det till

den delen af pars petrosa , som af Hyrtl hos menniskan fått

namnet tegmen tyfnpani, och som utgör en del af det ben, som

HuxLEY kallat os prooticimi. Det bakom yttre öronöppningen

nedskjutande utskottet gränsar här framtill och nedtill till den

delen af pars petrosa, som af Huxley fått benämningen os opi-

sthoticiim, hvilket ben bildar en skarp köl långs öfre delen af

trumbenets yttre sida. Fjällbenets okbensutskott är riktadt utåt

och något nedåt och bakåt, samt är horisontelt plattadt, och i

bakre kanten konkavt. Den å dess undre sida varande ledgro-

pen för underkäken är å yttre sidan tydligen begränsad. Fars

mastoidea, som till hufvudsaklig del utgöres af Huxley's os

epioticum, har en temligen tydlig ^ro^e56•^^5 mastoideus, mellan

hvilken och trumbenet är en fördjupning, i hvilken ett ganska

stort foramen styJomastoideum förefinnes. Trumbenet (os tym-

panicum) är temligen stort och uppsväldt, nästan såsom hos

mössdjuren, flaskformigt, med flaskans hals bildad af den tub,

som omsluter den yttre hörselgången, och här är denna tub

framtill och utåt omsluten af tegmen tympani Mellan trum-

benets nedre uppsvällda del och kilbenets stora vinge är ett

stort hål eller öppning. Vid det utskott från trumbenet, som

finnes innanför detta hål, är ett foramen för tuha EustacMi.

Hjessbenen äro särdeles långa, och betydligt längre än såväl

pann- som näsbenen. Den sutur, som de bilda med hvarandra

(sutura sagittalis), är kort och ej längre än interparietalbenet.

Framtill bilda de i förening med pannbenen en knöl, som är

en antydning till processus postorhitalis , och ofta benämnes

så, och som är belägen bakom pannbenens ingående bugt eller



353

inknipning. Bakom den nämnda knölen och vid främre delen

af tinninggropen utsända de snedt bakåt och nedåt ett smalt

utskott, som med nedre spetsen stöter intill kilbenets stora

vinge, samt åtskiljer fjällbenet från pannbenet. Detta utskott

bidrager äfven till att bilda främre delen af den skarpa och

hos äldre individer något hvälfda köl, som går från postorbi-

talknölen till basen af fjällbenets okbensutskott. Den mellan

hjessbenen och fjällbenen varande suturen (suiura squamosa)

är endast obetydligt vågformigt böjd, och saknar baktill den

starka böjning nedåt, som förefinnes hos mössdjuren. Yid nämnde

sutur synas ett par foramina parietalia. Kilbenet är genom

en permanent sutur skildt från nackbenet, och det bakre kil-

benet är äfvenledes genom en permanent sutur skildt från det

främre. Det bakre kilbenets kropp är undertill plan. Den yttre

lamellen af processus pterygoideus begränsar blott ofullständigt

fossa pterygoidea utåt , och den inre lamellen utsänder bakåt

en lång hamulus pterygoideus ^ som lägger sig intill bulla ossea.

Vid den stora vingens bas är en stor canalis alisplienoideus.

Den lilla vingen å det främre kilbenet är nästan lika stor som

den stora vingen å det bakre, och den stöter med en liten del

upptill intill det nedstigande utskottet af hjessbenet. Pannbenen

,

betraktade ofvanifrån, hafva hos äldre individer nästan formen

af en pilspets, hvars spets är riktad bakåt, inskjutande mellan

hjessbenen. Hos yngre äro de baktill trubbiga, eller nästan

tvära. Sutura frontalis försvinner endast hos mycket gamla

individer. Från hvardera postorbitalknölen eller den rudimen-

tära postorbitalprocessen går hos äldre individer bakåt långs

suturen mellan pannbenen och hjessbenen , samt långs densamma
mellan dessa sednare en rygg (crista frontaVts externa), hvilka

båda ryggar vid bakre delen af sutura sagittalis stöta intill

hvarandra och upphöra. Från bakre spetsen af pannbenen går

till de båda ryggarnes förening långs sutura sagittalis en min-

dre median rygg (crista sagittalis), som fortsättes öfver inter-

parietalbenet ända till nackekammen, och der är högst. Den
ingående bugt, som pannbenens sidokanter förete framom post-

orbitalknölen, är temligen djup, men pannans bredd mellan dessa

bugter är dock betydligt större än afständet mellan postorbital-

knölen och tårbenet. Långt ned i orhita mellan pannbenets

orbitaldel och kilbenets lilla vinge är ett foramen orhitale in-

terius. Hos äldre individer bilda pannbenen vid hvartdera tår-

benet en mer eller mindre stark knöl, och hos dessa äro pann^
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benen långs hvardera sidan af sutura frontalis konkava, hvil-

ken konkavering bildar ett subtriangulärt , baktill tillspetsadt

fält. Framtill inskjuta näsbenen ett stycke uti pannbenen. Sil-

benet synes ej i orhita. Dess lamina crihrosa är temligen stor,

och saknar egentlig tuppkam. Plogbenet bildar icke baktill i näs-

kaviteten något fullständigt sepkim narium. Öfverkäksbenen hafva

mycket stora och breda, subverticala okbensutskott, som icke

äro perforerade, eller delade, samt å främre sidan äro något

konkava. Framom dessa äro de små och verticala foramina

infraorhitalia^ som å yttre sidan äro täckte af en utstående

kant af öfverkäksbenens yttre skifva. Mellankäksbenen räcka ej

så långt tillbaka som näsbenen, och foramina incisiva, som
äro smala, äro till större delen omslutna af dem, samt belägna

långt framom de främsta kindtänderna. Gombenen äro subtri-

angulära, och deras crista nasalis bildar en vid deras bakre

fria kant utskjutande spets. De äro ej synliga i ögonhålorna

eller tinninggroparne, men en del af deras perpendiculära delar

begränsar framtill fossce pterygoidece. Tårbenen äro små, samt

äro synliga i främre orbitalvinklarne mellan okbenen och öfverkäks-

benens okbensutskott å yttre sidan, och pannbenen å inre D:o.

Foramina lacrymalia^ mellan dem och öfverkäksbenens okbens-

utskott, äro intraorbitala. Bakom tårbenen är en öppning ,' som

är täckt af en hinna. Ett stycke under denna öppning ser man

den bakre mynningen af canalis infraorhitalis. Okbenen äro

särdeles breda å midten, och hafva der en postorbitalprocess

,

som baktill begränsar orbita. A yttre sidan äro de hos äldre

individer å midten konkava. Näsbenen äro ofvan konvexa, bakåt

afsmalnande, och sträcka sig längre tillbaka än mellankäks-

benen. De äro längre än pannbenen , hos äldre ungefär så långa,

som afståndet mellan dem sjelfve och interparietalbenet. Un-

derkäken är särdeles stark. Dess båda sidohälfter äro framtill

förenade genom en permanent sutur. Yid nedre delen af denna

,

eller vid hakvinkeln har hvardera hälften en knöl, som på de

äldre är temligen stor och nedskjutande , då underkäken betrak-

tas från sidan. Dess corpus är mycket tjock, och alveolerna

för framtänderna sträcka sig ända till basen af ledknappsproces-

serna, och till grannskapet af det här varande foramen maxiUare

posteritis. Kronutskottet är tillspetsadt och bakåt böjdt, samt

vida högre än ledknappsutskottet. Detta sednare är vid basen

å yttre sidan försedt med en grop. Ledknappen, betraktad of-
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vauifrån , är oval. Viiikelutskottet är högt och kort
,
afrundadt,

å inre sidan konkaveradt, samt utgående från undre sidan af

corpus. Dess undre del är framtill bred och plan, med en

skarp inåt riktad kant.

Balen: Halsen är kort, och dess kotor äro temligen breda,

med svagt utbildade öfre taggutskott eller neuraltaggar, med undan-

tag af det på epistropheus. Ingen af dem har något nedskjutande

hypapophysialutskott. Parapophysialutskotten äro obetydligt utbil-

dade, lista— 5:te hafva hål för arterice vertebrales ; å 6:te äro dessa

hål antydda, men ej slutna. Atlas har ett helt litet öfre taggut-

skott (neuraltagg) , och bakom detta har öfre bågen en grop,

uti hvilken den främre delen af taggutskottet å epistropheus

upptages. Dess vingformiga sidoutskott äro korta, och utåt

och bakåt riktade , och hafva vid basen 2me foramina vertehra-

lia (för arteria vertehralis) ^ hvilka å deras undre sida äro för-

enade genom en grop. Epistropheus har kroppen kortare än

kropparne af de 2:ne följande halskotorna tillsammantagna. Dess

sidoutskott , bildade genom föreningen af di- och parapophyserna

,

äro helt korta. Dess neuralbåge är hög, med ett i longitudi-

nell riktning stort taggutskott, som baktill är irreguliert två-

klufvet. De 2:ne följande halskotorna äro till dels samman-

smälta
,
häntydande på den sammansmältning , som äger rum hos

en del andra vattendäggdjur, t. ex. tandhvalarne. På 3:dje till och

med 6:te äro parapophysialutskotten tydliga, och på den 6:te

är det ena af dem å ena (den venstra) sidan temligen stort,

men för öfrigt äro de små. Äfven 5:te och 6:te halskotornas

taggutskott är helt litet. Bröstkotorna äro 14, ländkotorna 5

korsbenskotorna 4, och svanskotorna 27. De främre bröstko-

tornas taggutskott äro ganska höga och tillspetsade. Det å den

l:sta är dock temligen litet. Detta är något framåt riktadt,

och det å den 2:dra är riktadt rätt upp. Å 3:dje till och med
10:de är det riktadt bakåt, men föga å den sistnämnda kotan.

1) Uti Skand. Fauna uppgifvas dessa till 6. Uti "Catalogue of the

bones of Mammalia in the collection of the British museum" uppgifves an-

talet af ländkotorna hos Castor fiber äfvenledes till 6 , och detsamma för

Castor canadensis till 5. Således torde detta antal vanligast vara 6, men
det visar sig genom nu ifrågavarande skelett, att detta ej är konstant; och

detta skelett är af ett särskildt intresse, derföre att det i detta afseende

öfverensstämmer med den amerikanske bäfverns. — I ofvannämnde katalog

uppgifves svanskotornas antal hos Castor fiber till 27, hvilket öfverensstäm-

mer med det, som vi funnit. Hos Castor canadensis uppgifves det till 25.
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Från och med 8:de aftaga dessa utskott i längd bakåt, men de

äro dock här bredare. A den 4:de börja metapophyserna eller

mammilläriitskotten att visa sig, och de tilltaga sedermera allt-

jemnt i storlek bakåt. A 10:de börja anapophyserna eller de

accessoriska utskotten att uppträda såsom tydliga, ehuru för-

enade med metapophyserna. Å den ll:te äro de för det mesta

åtskilda, och å de följande skilda. A den 8:de bröstkotan har

diapopliysen eller det egentliga sidoutskottet, som här har ut-

seende af en med articulationsyta försedd knöl, skilt sig från

metapophysen , och blir på de följande allt mer och mer skild

derifrån, och på samma gång förminskad till sin storlek, tills

den på den sista bröstkotan blott visar sig såsom en ledyta.

Från och med den 13:de bröstkotan börja taggutskotten åter

tilltaga i storlek, och äro störst och bredast på de mellersta

och bakre ländkotorna, men på alla dessa såväl som de bakre

bröstkotorna äro de vid spetsen tvärt afhuggna. Från och med
första ländkotan äro diapophyserna tydliga, tilltaga i längd

bakåt, och äro störst på den nästsista ländkotan. Metapophy-

serna äro högst på de främre ländkotorna, men dock mycket

lägre än taggatskotten. På första ländkotan äro anapophyserna

tydliga, äro mycket små på den 2:dra, föga märkbara å den

3:dje, samt försvunna å de följande. 2:dra och 3:dje korsbens-

kotornas diapophyser tjena till fäste för höftbenen. l:sta—4:de

korsbenskotorna hafva diapophyserna sammanvuxna, och 2:dra

—4:de hafva äfven taggutskotten sammanvuxna. Svanskotornas

sidoutskott eller diapophyser äro särdeles starkt utbildade, och

på de främre äro de mycket långa och stora. Från och med

12:te till och med 21:sta äro de dubbla, eller 2:ne å hvardera

sidan. 4:de, 5;te, 6:te, 7:de, 10:de, ll:te, 12:te, 13:de och

14:de svanskotorna hafva å undre sidan framtill hsemapophyser.

Den starka utvecklingen af svansens sidoutskott och äfven hse-

mapophysernas närvaro står naturligtvis i förbindelse med dess

form och funktioner.

Kefbenen (pleurapophyserna) äro smala och spensliga, med

undantag af l:sta paret, som äro korta och tjocka. Deras an-

tal är 14 par. Af dessa äro 7 par genom refbensbrosken (hse-

mapophyserna) sammanbundna med bröstbenet, d. v. s. costce

vercs. 1 öfverensstämmelse med den breda och något plattade for-

men å bröstkorgen undertill äro refbensbrosken långa, isynnerhet

de bakre , samt ifrån bröstbenet till en betydlig del af sin längd
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riktade rätt ut åt sidorna. Bröstbenet är ej långt, och består

endast af 4 leder, med inbegrepp af svärdformiga utskottet.

Den lista leden, eller handgreppet är framtill nedtryckt, med
spår till en långsgående köl å midten af dess undre sida, och

det har här å hvardera sidan 2me utskott, ä hvilka den två-

klufna ändan af det l:sta refbensbrosket är fästad. Svärdformiga

utskottet har sin förbenade del utgörande mindre än hälften af

dess längd, och aflång, men något bredare baktill, och den

broskartade delen är baktill betydligt utvidgad.

Extremiteterna: Skulderbladets längd från spetsen af

processus coronoideiis till motsatta ändan är t. eller 87

mill. Det har en temligen långsträckt subtriangulär form, med
främre kanten upptill konvex, och med tydlig men ej synnerli-

gen lång proc. coracoideus. Sptna scapulce är hög, och acro-

mion lång, samt utan metacromialutskott. Nyckelbenet är 2 t.

eller 60 mill. långt, något litet S-formigt böjdt, och med den

yttre ändan plattad och starkare böjd. Öfverarmbenet är 2^/10

t. eller 84 mill. långt, samt något böjdt. Ledhufvudet har in-

gen tydlig hals. Tuberctdmn majus , ehuru betydligt större än

Uih. minus ^ står dock icke upp öfver ledhufvudet. Sulcus in-

tertuhercidciris är grund. Från tubercidum 7najus utgår en

stark crista deltoidea^ som nära benets midt bildar ett starkt

och tillspetsadt utskott, och derifrån fortsättes nedåt långs be-

nets främre sida, samt delar sig vid dess nedre ända i 2:ne

ryggar, som omfatta på sidorna fossa anterior samt gå till

hvardera af benets båda nedre ledknappar. Benets inre sida mellan

tuberculum minus och den inre nedre ledknappen bildar en

skarp och bugtig kant. Vid yttre sidan af den nedre ändan

har det en starkt utstående, hoptryckt och konvex kant, som i

förening med en starkt utstående knöl innanför den inre led-

knappen gör benets nedre ända särdeles bred. Denna bredd

samt de starka cristcB karakterisera detta ben, som är temligen

kort. Fossa anconcea är helt obetydlig, samt icke perforerad.

Den yttre ledknappen har en liten roUda framtill och undertill.

Af de båda underarmbenen är strålbenet 3 t. eller 90 mill.,

och armbågbenet 37i„ t. eller 117 mill. långt. De hafva med
hvarandra en rörlig articulation, men strålbenets capitulum är

transverselt , och fossa sigmoidea minor är helt grund. Arm-
bågbenet har å yttre sidan upptill en djup långsgående ränna.

Handlofvens ben äro vanligen 9, men stundom 8. I första ra-
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den äro endast 3:ne ben, derigenom att ossa navkulare och

hmatum äro sammanvuxna till ett ben, som är det största i

liandlofven. 2:dra raden har vanligen 5 ben, derigenom att os

muUanguIum minus är deladt i 2:ne, af hvilka det bakre van-

ligen får benämning af os intermedium s. centrale. Hos ett af

de 3:ne exemplar, som vi haft tillfälle att undersöka, äro ossa

miiUangulum majus & minus sammanvuxna till ett ben. Ärt-

benet är af vanlig storlek. Vid inre sidan af handlofven är ett

temligen stort, plattadt och något aflångt öfvertaligt ben fä-

stadt, som bidrager att göra handlofven bredare. Tummens

och lillfingrets mellanhandsben äro korta, isynnerhet det förra.

A undre sidan af lederna mellan mellanhands- och fingerbenen

förefinnas 2me sesamoidben vid hvardera. — Bäckenet är tem-

ligen stort, och båda blygdbenen äro med hvarandra uti sym-

physis så sammanvuxna, att suturen å undre sidan försvunnit.

Höftbenen äro smala och trekantiga, och vid främre ändan nå-

got horisontelt plattade , och litet utåt böjda. Foramen ohtura-

torium är stort och nästan ovalt. Processus ileopectinceus är

framstående och ojemn. Sittknölen har formen af en tjock,

ojemn, uppstående och bågböjd kant vid bakre och öfre delen

af sittbenen. Lårbenet är 3Vio t. eller 108 mill. långt. Det

visar sig således i proportion kort, och dess form är plattad fram-

ifrån bakåt, derigenom att dess båda ändar äro breda, och ungefär

å midten af yttre sidan af kroppen är en stark trochanter 3:tius
,

och mellan den och trochanter major vid den öfre ändan, och

condylus externus å den nedre är en skarp crista^ som isynner-

het å sednare stället är stor. Halsen för det halfsphseriska led-

hufvudet är temligen lång, och trocJianter major är hög och

uppstigande högre än ledhufvudet, hvilket gör att benets öfre

ända synes tvåklufven. TrocJianter minor är starkt utstående.

Underbenet är 4Vin eller 132 mill. långt, och således längre

än lårbenet. Dess båda ben äro nedanför midten sammansmälta,

men ehuru exemplaret är temligen gammalt, dock icke så full-

ständigt, att ej gränsen dem emellan är tydlig. Skenbenets

öfre del är starkt böjd, och såsom vanligt trekantig, och öpp-

ningen mellan det och vadbenet är stor och lång. Crista tibi(B

är starkt framstående, och skenbenets både yttre och bakre si_

dor äro upptill djupt konkava långsåt. Vadbenet har vid öfre

ändan, der det, ehuru med tydlig sutur, är fästadt vid bakre

delen af skenbenets yttre condylus, ett utåt och nedåt böjdt
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utskott , och dess nedre ända (maUeolus externus) är fritt fram-

stående. Tarsen har 9 ben, derigenom att julibenet (os sca-

phoidcum) är deladt i 2:ne, och å inre sidan af densamma är

ett öfvertaligt plattadt ben fästadt. Språngbenet har de båda

trochlearryggarne låga, samt icke sneda, och den yttre är större

än den inre. Dess främre ända eller caput är kort och konvex

,

och snedt inåt riktad , samt articulerande med de båda julibenen.

Hälbenet har den bakre delen eller kroppen lång och stor,

samt något horisontelt utbredd, och Uéer calcanei är rundadt.

A undre sidan af lederna mellan mellanfots- och tåbenen äro

å hvardera ett par sesamoidben fästade.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna äro 8 mill. breda,

prismatiska, med den främre sidan bredast, icke sned, men slät,

och glänsande mörkt gulbrunaktig , och med eggen jemn. Kind-

tänderna , som i storlek aftaga bakåt , hafva å inre sidan en ver-

tical grop , som är bildad af ett mer eller mindre djupt och böjdt

ingående emaljveck, och på den motsatta (yttre) sidan af tanden

äro 3:ne djupt inträngande smala och något slingriga emaljveck,

af hvilka på den bakersta tanden det främsta vecket samman-

löper med det från inre sidan inträngande, så att detta är ge-

nomgående. På den yttre sidan af tanden, der de 3:ne emalj-

vecken intränga, äro 3:ne mycket grunda verticala gropar. Så-

dana äro kindtändernas emaljveck hos äldre individer. Hos

yngre är der någon olikhet deruti, att å l:sta och 2:dra kind-

tänderna det från inre sidan inträngande vecket sammanlöper

med det mellersta af de 3:ne yttre. — Underkäken: Fram-

tänderna äro längre än de i öfverkäken, men eljest like dem.

Kindtänderna likna dem i öfverkäken, men de ingående emalj-

vecken äro omvända, så att det, som å de sednare ingår från

inre sidan, här ingår från den yttre, och de 3:ne D:o, som å

desamma ingå från yttre sidan, här ingå från den inre D:o.

Tillfölje deraf är der här å yttre sidan en större, och å inre

D:o 3me mindre verticala gropar. Den bakersta kindtandens

emaljveck likna de andra, men det händer, att något af dem

vid starkare nötning blir insulärt. Hos yngre individer har, åt-

minstone stundom, l:sta, 2:dra och 3:dje kindtänderna ett insu-

lärt veck vid inre sidan af kronan

1) En liknande form af emaljvecken återfinna vi endast hos slägtet

Myopotamm, och detta i förening med dess för simning bildade bakre

24
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Beträffande några andra förhållanden uti bäfverns anatomi,

få vi efter Brandt ocli Eatzeburg S. Nilsson (Skand. Fauna)

och L. Morgan anföra följande. I öfverensstämraelse med bäfverns

förmåga att vid dykning eller simning under vattnet hålla sig

under detsamma flera minuter, ja stundom, enligt af Morgan

anförda iakttagelser, t. o. m. 10 minuter, utan att qväfvas,

förete de centrala delarne af hans organer för blodcirculationen

några egenheter. Enligt fleras iakttagelser -) skall foramen ovale

mellan båda hjertöronen, åtminstone stundom, hos honom hålla

sig fortfarande öppet, och början af aorta, samt den delen af

vena cava infertor ^ som är mellan njurarne och diaphragma^

vara starkt utvidgade ; och enligt John Cleland är den oblite-

rerade chickis arteriosus lång och tydlig, och det synes troligt,

att den länge är öppen. De 4 vence hepaticce skola äfven kunna

innehålla en betydlig massa blod, och den största af dem skall,

enligt Morgan, vara så stor att en fullvuxen menniska lätt kan

inskjuta pekfingret uti densamma. Då vena cava inferior öppnas

långsåt och utbredes , så är dess bredd midt för njurarne 2 tum

,

vid lefvern 3 t. och strax innan den ingår i högra hjertörat 2

t.*), men dess capacitet är dock härigenom icke tillräckligt ut-

visad, emedan den säkerligen kan betydligt utvidgas af den på-

trängande blodmassan. Magen har, enligt Nilsson, formen af ett

dryckeshorn, med en liten blindsäck, och enligt Morgan ungefär

formen af en böna. Cccrdia omgifves, med undantag af dess

bakre sida , af en stor körtel (glandula cardice), som sitter un-

gefär såsom fåglarnes körtelmage. Lefvern är sexflikig, och

gallblåsan är stor. Fancreas är stor, och mjelten är smal.

Intestinum coecum är stort (1772 tum vkm. långt). Uterus är

hicornis, och starkt klufven. Ändtarmen såväl som de mascu-

lina och feminina urogenitalorganerna , och de så kallade olje-

säckarne mynna i en gemensam kavitet (i Skandin. Fauna kallad

extremiteter föranledde t. o. m. J. A. Wagner att räkna detta slägte till

bäfverfamiljen, ehuru det i sjelfva verket har sm plats bland Spalacopo-

diderna.

1) Medizinische Zoologie, pag. 18-21 och 135-137, tab. IV—IV a.

2) Brandt und Ratzeburg: Medizinische Zoologie, pag. 18,

3) The Edinburgh New Philosopliical Journal, new series, vol. XII,

pag. 18, pl. I, fig. 6. - 1860.

4) Amerik. mått.
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säck), som tydligen är en kloak. Moegan säger derföre med

rätta, att de äro "monotrematoiis". De körtelartade säckar (gäll-

pimgarna), som afsöndra bäfvergällen (castoreum), utgöra egent-

ligen en säck, som är delad i 2:ne. Hos en fallvnxen bäfver

äro de 3— 5 tum vkm. långa. De liafva sitt läge något framom

och pä sidorna af kloaken, och m3mna med en gemensam öpp-

ning hos honan i slidan (vagina), och hos hanen i prseputial-

slidan, hvilken är lång, och mycket liknar den sednare. Dessa

organers ändamål är ej kändt, men man förmodar, att de hafva

någon betydelse i och för fortplantningen. Bakom gällpung^irne

befinna sig 2:ne andra körtelartade säckar, som äro något mindre,

och som hvardera med en smal hals eller afloppskanal mynna

med en särkskild öppning å hvardera sidan af kloaken. De af-

söndra ett oljeartadt, tjockflytande ämne af en egen lukt, och ha

deraf fått benämningen oljepungar. Hanens prseputialslida såväl

som honans vagina mynna i kloaken. Könen äro till det yttre

hvarandra lika, och kunna endast genom dissection säkert be-

stämmas.

Bäfvern, som fordom varit utbredd öfver hela Sverige, t.

0. m. i dess sydligaste provins , Skåne , är nu på väg att hos oss

blifva helt och hållet utrotad. Genom sina utmärkta och så ofta

åberopade "instinkter" är detta djur ett af de mest anmärknings-

värda bevisen för den vishet, som genomgår naturen, och äfven

uppenbarar sig hos de "oförnuftiga djuren" ; och det kan derföre

med rätta anses såsom ett groft helgerån inom naturens sköna

tempel , att utrota ett sådant djur. Någon säker och tillförlitlig

uppgift om bäfverns förekomst i Sverige under närvarande tid

är oss icke bekant. Yi hafva endast sett ett par förmodanden i

detta afseende, som icke äro grundade på egna direkta iaktta-

gelser. Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 3:dje år-

gången (1865) sid. 239, anföres af redaktionen, att "fullt till-

förlitlig sagesman har försäkrat, att möjligen en och annan en-

staka bäfver ännu finnes qvar" i Vesterbotten , "samt att han

(sagesmannen) förlidet år ej med visshet hade reda på mer än en

enda^ som då vistades i Lina kapell, i trakten af Gelisnolly".

Uti samma tidskrifts 7:de årgång (1869) sid. 52 har Öfver-

jägaren L. J. Hallgren, bland andra uppgifter om det jagtbara

vildbrådet i Jemtlands vestra fjelltrakter samt trakten kring

Storsjön, lemnat den, att bäfvern derstädes "troligen är för-

svunnen ; en och annan Lappmans utsago ger dock anledning till

24*
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deu förmodan , att möjligen några individer ännu finnas qvar. —
För 20 å 30 år sedan fanns han allmänt i alla fjelitrakter ; bäf-

verhyddor och dammar äro ännu ej sällsynte vid vattendrag i

gelltrakterna". Uti 7:de årgångens 4:de häfte pag. 243 (år 1870)

har samme författare lemnat den uppgiften, att bäfvern hlifvit

"observerad i Kalls socken" i Jemtland. För vår egen del anse

vi bäfverns förekomst ännu inom Jemtland sannolikare än den i

Yesterhotten eller de nordliga Lappmarkerna. Af naturforskare

,

som berest dessa Lappmarker hafva vi inhemtat , att de icke der

kunnat få några underrättelser om någon ännu lefvande bäfver;

och uti "a Spring and a Summer in Lappland" nämner författaren

(M:r Wheelwright) icke ett enda ord om bäfverns förekomst,

hvilket bevisar, att han icke derstädes kunnat uppspåra den.

Deremot hafva vi af en tillförlitlig sagesman erhållit den upp-

giften, att han ännu under de sednare åren sett bäfverskinn ut-

bjudas till salu på marknaderna i Östersund. Då vi 1848 under

en naturhistorisk resa i Ryssland och Norge passerade Fj eliryggen

mellan Norge och Jemtland, samt gjorde Zoologiska excursioner i

trakten af gästgifvaregården Suul på Norska sidan af den , hade vår

reskamrat Herr G. v. Yhlen tillfälle att iakttaga lemningar af

bäfverbyggnader vid en liten ström i en aflägsen skog ej långt

från Svenska gränsen; och man berättade, att bäfrarne för om-

kring 10—15 år sedan derifrån hade afflyttat, sannolikt till norra

Jemtland, efter det de hade blifvit oroade, och flera blifvit

skjutne. Enligt Skandin. Fauna skulle då ännu (1847) bäfrar

funnits i Umeå Lappmark. I Sorsele skulle de då hafva före-

funnits i större antal än på något annat ställe i riket. De flesta

hafva utan tvifvel sedan dess der blifvit dödade, men det är

dock möjligt, att en och annan ännu kan lefva qvar i de sydli-

gare Lappmarkerna. Det enda ställe inom Sverige och Norge,

der bäfvern numera har ett säkert tillhåll , och der han fått till-

fälle att under närvarande tid bygga hus och lefva i koloni, är

gården Fladen under Nses' Jernverk i södra Norge nära Thve-

destrand, och ej långt från Arendal. Härför har bäfvern och

Norges fauna att tacka Egaren af Nses , Herr Nicolai Aall , som

under en lång följd af år omsorgsfullt skyddat de på hans egen-

domar befintliga bäfrarne emot den förföljelse, som utan tvifvel

der, liksom här i Sverige, eljest skulle hafva utrotat dem.

Enligt de meddelanden, som Herr Aall haft godheten lemna

oss, hafva de för längre tid sedan äfven derstädes varit på väg
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att blifva utrotade af ki7psk3^ttar, men på sednare tiden hafva

de tilltagit i antal, ehuru de föröka sig långsamt. De hafva

tillfölje deraf ånyo uppträdt på ett ställe , som de för längre tid

sedan, då de af krypskyttarne hade blifvit förföljde, hade öfver-

gifvit , samt nu åter satt sig i besittning af sina gamla der upp-

förda byggnader. Det ofvan nämnda stället, der bäfrarne hafva

slagit ned sina bopålar, ligger inom Omlids socken, ett par

svenska mil norr om Nses' Jernverk. Enligt A. Feragens in-

tressanta berättelse^) förefunnos härstädes år 1867 fem hyddor,

af hvilka dock då endast 3:ne voro bebodda. Nämnde författare

har å anförda stället lemnat en teckning af en dubbel bäfver-

hydda i genomskärning. Det vattendrag, vid hvilket denna

bäfverkoloni är anlagd, kommer från sjön Nisservandet. Bäfrarne

hafva icke här uppfört några fördämningar, för att moderera vatten-

ståndet. 2) Enligt R. CoLLETT (Sv. Jäg. Förb:s Nya Tidskr. 8:de

årg. sid. 226) hafva bäfrarne härstädes under den sista tiden,

tillfölje deraf att de blifvit oroade genom den ökade timmerflott-

ningen, spridt sig mera än förr, och nedslagit sina bopålar på

flera andra ställen inom Omlids socken. Yi känna ej med sä-

kerhet, huruvida bäfvern ännu förekommer inom sjelfva Finland.

Den sista uppgiften härom, som vi sett, är en af framl. Statsr. A.

NoEDMANN ^), att bäfvern torde förekomma i Kuolajärvi , men J.

F. Brandt har uti den af honom lemnade öfversigten af bäfverns

geografiska utbredning förr och nu anmärkt *), att förteckningen

öfver sällskapets pro Fauna et Flora Fennica samlingar utvisar,

att det exemplar af bäfvern, som förvarades bland dessa sam-

lingar, kommit från Ryska Lappland, och icke från sjelfva Fin-

1) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift , 5:te årgången, 1867, pag. 125.

2) Det är en tacksamhetens pligt, att här till den af S. Nilsson i

Skand. Fauna, Däggdj. 2 uppl. pag. 418 lemnade uppgiften, att Herr Nicolai

Aall förärat 3:ne bäfrar till Lunds Universitets zoologiska museum, foga

den , att Herr Aall äfven till zool. museum vid Upsala Universitet skänkt en

stor och vacker bäfver, densamme , som ofvan blifvit beskrifven ; och har han

således genom dessa dyrbara gåfvor ådagalagt sitt intresse för broderlandets

båda Universitet, hvilket af båda i tacksamt minne förvaras.

3) Öfversigt af Finska Vetensk. Societetens Förhandl. V. 1857—1863,

pag. 32.

4) Der nördliche Ural und das Kiistengebirge Pae-Choi, appendix: Be-

merkungen iiber die Wirbelthiere des nördlichen europ. Eusslands , etc. pag.

41. - 1856.
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land. BRANDThade, enligt uppgift å samma ställe, 1846 erhållit

ett exemplar från Kola i Eyska Lappland. Uti Archangel hafva

yI 1848 hos en buntmakare sett en uppstoppad bäfver, som han

då hade erhållit från Kola. Dessutom förekom den ännu 1857,

enligt Blasius, vid Elben mellan Magdeburg och Wittenberg, i

trakten af Barby och Åken, ehuru kolonierna derstädes sedan

1848 blifvit nästan utrotade. Enligt tidskr. Zoologische Garten,

8:er Jahrg. 1867 förefanns då i den zoologiska trädgården vid

Berlin en bäfver, som härstammade från Magdeburg. Enligt A.

J. Jäckel ^) skall en och annan bäfver ännu förekomma vid flod-en

Salzach mellan Laufen och Salzburg. Enligt EitzinctEr-) före-

kommer bäfvern ännu i Österrike, Ungern, Galizien och Böhmen.

Nyligen hafva vi uti en salukatalog från naturaliehandlanden Schau-

Fuss i Dresden sett en bäfver frånDonau upptagen. Enligt Gervais ^)

förekommer bäfvern inom Frankrike ännu endast vid Ehone. Enligt

Brandt (anf. st.) förekommer den ännu på några ställen i Polen och

Europeiska Ryssland , t. ex. vid Dnepern vid Cherson , och dessutom

vid nedre Donau, i Caucasien, och ett och annat ställe i Sibirien och

i trakterna vid Euphrat. Enligt G. Belke *) förekommer den ännu

vid en liten ström med namnet Sdwyse nära floden Prypet i

Kiewska guvernemanget i Ryssland. Rådde uppgifver honom

såsom ännu förekommande i östra Sibirien •^). Enligt Lewis

Morgan ^) förekommer den i Norra Amerikas vestra delar från

Ishafvet till Mexico, men öster om Rocky Mountains endast i

staterna Michigan, Wisconsin, Minnesota och Jowa; samt i Terri-

torierna Nebraska
,
Dakota, Idaho, Montana och Colorado. Hän-

delsevis visar den sig ännu i staterna Maine, New York och

Virginia. I Hudson's Bay Territoriet, i några delar af Canada,

1) Zoologische Garten (Zeitschr.) 7:er Jahrg. 1866, pag. 102.

2) Versuch einer iiatiirlichen Anordnung der Nagethiere (Bodentia);

Sitzimgsberichte der Kaiserl. Akad. der Wissensch. zu Wien, Mathera.- Natur-

wiss. Classe , Bd, 56 , l:e Abtheil. pag. 116. — 1867.

3) Zoologie et Paléontologie Fraii9aises, pag. 19. — 1859.

4) Bulletin de la Société Impér. des naturalistes de Moscou
,
1866, N:o

II, pag. 492.

5) Bulletin de TAcademie Imper, des Seiences de S:t Pétersbourg, T.

4, 1862, pag. 52.

6) The American Beaver and his Works, pag. 32 o. 33. — 1868.
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och vester om bergen i Oregon, Washington, Californien och

Nevada äro bäfrarne ännu talrika. Norrut går bäfvern så långt

trädvegetationen sträcker sig.

Vi finna således af dessa uppgifter, att bäfvern ännu, oak-

tadt alla de förföljelser, för hvilka den isynnerhet under närva-

rande sekel varit utsatt, är ett bland de däggdjur, som hafva

den vidsträcktaste geografiska utbredningen. Den har dock under

föregående tidsperioder varit vida mera allmänt utbredd än nu,

och detta i förening med dess höga geologiska ålder, och högt

utbildade intelligens gör den till ett af de mest intressanta

däggdjuren. Med afseende på dess allmänna förekomst inom

Sverige under äldre tid få vi nämna, att enligt S. Nilsson

(Skand. Fauna) icke sällan skeletter af bäfrar finnas i södra

Skånes torfmossar; och ofvan hafva vi omnämnt ett ovanligt

stort cranium af bäfver, som blifvit funnet i en sådan. I Skåne

har bäfvern mycket tidigare — sannolikt redan före den histo-

riska tiden — blifvit utrotad, än i Småland, hvarifrån framl.

Prof. C. P. Thunbeeg, enligt hvad af Prof. S. Nilsson anföres i

Skandinavisk Fauna , för omkring 60—70 år sedan hade erhållit

den sista bäfvern. Enligt en oss meddelad uppgift af framl.

Medic. Cand. A. J. Wetterbero förekom bäfvern ännu i början

af detta sekel vid Moråns utlopp vid sjön Moren i Tveta socken

af Calmar län, äfvensom vid Morebo i Mörlunda socken, och

Lilla Akerhult i Virserums socken, allt af samma län. Detta

anföres äfven af Gabriel Chr.elius Möjligen hade den af

Thunberg erhållna bäfvern blifvit tagen vid något af dessa ställen.

Enligt hvad som äfven anföres i Skandinavisk Fauna, utvisar den

gamla Östgöta landskapslagen från slutet af 13:de seklet, att

bäfrar på den tiden förekommo inom Östergötland. Samma för-

hållande är det med Vestgöta lagen. Enligt Philos. Doct. C.

KuD. Sundström^) funnos bäfrar ännu 1842 vid TrÖselfven i norra

delen af Karlskoga socken i Nerike, och hade der byggt hus.

1) "Försök till en Landskapsbeskrifning om Tuna läns Sewedes och

Asbolands häraders fögderi uti Calmar Höfdingedöme", tr. 1774, Cap. 53,

3:dje §, pag. 134, der det heter: "att Bjurar syntes vid Moråns utlopp ur

sjön Moren på Kantebo egor i Tveta socken; annars äro dessa djur här

sällsynta."

2) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 3:dje årgången, 1865,

pag. 149.
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Enligt framl. Ho^ägm. Herm. Falk ^) funnos ännu år 1800

bäfrar "i ej så ringa antal uti Clara Elf i Eåda socken af Elfve-

dahls härad, och sträckte sig derifrån allt uppföre elfven norrut

,

äfvensom uti de i elfven fallande tvär-elfvar." Ännu då denna

uppgiften lemnades (1834) skulle en och annan bäfver förekom-

ma inom Eåda socken. Större bäfversamhällen skulle då ännu,

enligt samma uppgift, hafva funnits i norra Elfvedahlens stora

skogar, åt Dalarne och Norska gränsen till. Enligt uppgift af

Studer. K. Linroth, är bätvern numera försvunnen från Wermland.

C. P. Thunberg ^) uppgifver, att bäfvern "sällan är funnen uti

Upsala ån, der han dock någon gång blifvit skjuten". Således

förekom den i Fyrisån ännu mot slutet af förra seklet. Uti

otryckta anteckningar af framl. Doctor Lindroth hafva vi sett

den uppgiften, att bäfvern på 1780-talet var talrik uti en elf

vid Söderfors bruk i norra Upland. Joh. Lundström ^) uppgifver

äfven, att den ungefär vid denna tiden förekom i elfven (Dal-

elfven)! vid Söderfors. Många äro de orter inom landet, hvars

namn börja med ordet hjur, och som således erinra om bäfverns

tillvaro derstädes under äldre tid. Vi vilja icke vidare fortsätta

uppräknandet af äldre kända localer hos oss för bäfvern, der

han den sednare tiden blifvit utrotad , utan hänvisa i detta afse-

ende till Tidskrift för Jägare och Naturforskare för 1834, pag.

874. För öfrigt har den under den historiska tiden varit ut-

bredd öfver hela Europa ända till Spanien (Strabo) och norra

Italien (Gesner), och i norra och mellersta Asien till Altai och

norra China (Brandt). I Norra Amerika har han varit utbredd

öfver hela denna verldsdel ända till floderna Kio Grande och

Gila i Mexico, och t. o. m. söder om dessa i Tamaulipas (Baird

och Morgan). Man har förmodat, att bäfvern äfven förekommit

i Indien, men detta beror utan tvifvel på den ofvan anförda för-

vexlingen med moschusdjuret, hinduernas Kasturi. Då man trott

sig hafva funnit den afbildad bland de egyptiska hieroglypherna,

har man förmodat, att den äfven förekommit i Afrika.

Bäfvern söker vilda och ödsliga, på löfträd, isynnerhet asp

och sälj, samt på vattendrag med utvidgningar eller gölar och

smärre sjöar rika skogstrakter, som äro långt aflägsna från

1) Tidskrift för Jägare och Naturforskare, 1834, pag. 876.

2) Beskrifning på Svenske Djur, pag. 43. — 1798.

3) Söderfors Ankarbruks Historia, pag. 42, 1791.



367

menniskors boningar, samt icke eller sällan störas af vandrares

eller jägares besök. Han väljer dessa localer såväl i bergstrakter

som på låglandet. Han skyr menniskan, väl erfaren om de

vådor, som hota honom från hennes sida. Den stigande odlingen

och folkmängden hafva derföre medfört , och medföra ännu bäfverns

försvinnande, såvida icke skyddande lagar och enskildas nitiska

omvårdnad freda honom från utrotningen, och låta honom ostörd

få behålla sina en gång utvalda boningsplatsar. Bäfvern ligger

vanligen dold under dagarne, och är i rörelse under aftnarne

och nätterna. På sådana ställen, der han är fullkomligt ostörd,

händer det stundom, att man kan få se en och annan ute i

rörelse under dagen. Det är isynnerhet den konstdrift och kloka

beräkning som bäfvern ådagalägger vid tillredningen af sina bo-

ningar, som gjort honom så märkvärdig. Då vi säga kloka be-

räkning, vilja vi dermed hafva uttryckt, att bäfvern ingalunda

alltid handlar efter en blind instinkt, och att han ofta tydligen

ådagalägger en förmåga att hänföra verkningarne till sina re-

spectiva orsaker, samt att i öfverensstämraelse dermed modifiera

sina byggnader i mån af de förhållanden, under hvilka de

uppföras.

Den som hos oss anställt de mest omfattande iakttagelserna

öfver bäfvern , är Nils Gisler, omkring medlet af förra seklet^),

då bäfvern ännu i de mera aflägsna och ödsliga skogstrakterna

i Norrland , der Gisler gjorde dessa iakttagelser, var temligen tal-

rik, och der ännu fick tillfälle att obehindradt utbilda sina ovan-

liga anlag. Då man jemför den af Gisler lemnade beskrifningen

med nyare och fullt tillförlitliga uppgifter om den Nordameri-

kanske bäfvern , visar det sig , att den i de flesta fall med dessa

sednare är öfverensstämmande , samt att den, med jemförelsevis

få undantag, bär prägeln af att vara sannfärdig och naturtrogen.

De sista iakttagelserna öfver bäfvern i vår nord , och de , som näst

dem af Gisler synas vara mest anmärkningsvärda , äro de redan

ofvan anförda, af A. Feragen -). Af utländska författare , som syssel-

satt sigmed undersökningen af den amerikanske bäfverns lefnadssätt,

är utan tvifvel Lewis H. Morgan att föredraga framför alla andra,

1) Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar för år 1756, vol.

XVII, pag. 207.

2) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 5:te årgången, 1867, pag. 125.

3} The American Beaver and his Works. Philadelphia. 1868,
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dels derföre att hans beskrifningar och afbildningar äro de grund-

ligaste och mest omfattande (en bok af 330 sidor), och dels

derföre att de iakttagelser, hvarpå de äro grundade , äro gjorda

med större noggranhet och omsorg ^); och då han varit nödsakad

att anlita uppgifter af andra, deribland äfven af indianer, såhär

han gjort detta med behörig kritik.

Bäfverns boningar äro af 2:ne olika slag: l:o hyddor ofvan

jorden eller vattnet, och 2:o underjordiska hålor. Till båda

slagen höra gångar under jorden eller vattnet. De underjordiska

hålorna anses af Morgan för att vara bäfverns ursprungliga bo-

ningar, och han antager hyddorna såsom resultatet af deras sti-

gande erfarenhet och skicklighet. Hyddorna byggas endast då,

när bäfvern anser sig vara säker för förföljelse af menniskor, d.

v. s. i aflägsna ödemarker, der han en längre tid fått vara i ro.

Deras form och storlek äro något vexlande. De hafva i allmänhet

formen af en kulle, af 3—4 fots höjd 2), och med en bas, som

stundom är rund, och stundom oval. De af Feragen uppgifna

måtten å hyddorna vid Nses i Norge utvisa en mera långsträckt

form, ehuru han säger, att de hafva "äggformig skapnad". Han

uppgifver längden af hyddans bas till 30 till 50 fot, och bredden

af densamma till 6 till 9 fot. Morgan har i Amerika icke funnit

någon hydda af så betydlig längd. Den största af honom upp-

gifna diametern af en oval hydda är 19 fot 9 tum. Enligt

Morgan äro hyddorna vanligen enkla, men han nämner dock,

atfc man någon gång finner dem t. o. m. fyrdubbla, d. v. s. fyra

hyddor sammanbyggda under ett gemensamt tak. Feragen om-

nämner dels tvådubbla och dels enkla hyddor. Det inre af

hyddan eller rummet inuti den har utseendet af en bakugn,

med släta och fasta väggar, och hårdt och slätt golf »). Höjden

af rummet i hyddan uppgifves af Feragen till 20 tum, och af

1) En del af plancherna äro utförda efter photographier.

2) GiSLER uppgifver 5 å 6 alnars höjd. Feragen uppgifver endast 3

fots höjd. Den af C. R. Sundström omnämnda hyddan, som blifvit sedd i

Nerike (Sv. Jägareförb. Nya Tidskr. 3:dje årg. p. 150), tyckes hafva haft en

höjd af 4—5 fot. De af Morgan uppgifna måtten å amerikanska bäfver-

hj^dor visa en höjd af 3— fot.

3) GiSLER uppgifver, att uti golfvet skulle förefmnas en aflång dam, i

hvars vatten bäfrarne skulle hålla sina svansar neddoppade. Detta beror

säkerligen på något misstag, emedan det icke omnämnes af Feragen, och

aldrig blifvit iakttaget af Morgan.
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MoEGAN vid ett tillfälle till 12 ä 16 tum, och vid ett annat till

30 tum. För att kunna trotsa tiden, ocli lemna skydd emot

kölden måste hyddans väggar vara tjocka. Feragen uppgifver

deras tjocklek till 12 ä 16 tum. Enligt Morgan äro de vida

tjockare, nederst ett par alnar eller något mera, och öfverst 3

fot tjocka. Denna skillnad torde dock hafva sin grund deri, att

den af Feragen afbildade och beskrifna hyddan icke tyckes hafva

varit i så väl underhållet skick, eller hafva blifvit underkastad

dessa ständiga reparationer och påbyggnader, som komma de

hyddor till del, hvilka alltjemt äro bebodda. Oaktadt denna

väggarnes tjocklek, är dock, enligt Morgan, den från bäfvern i

hyddan utströmmande värmen istånd att genomtränga väggarne

och smälta den snö, som under vintern lägger sig på hyddans

topp. Detta bevisar, att väggarne ej äro så täta; och det tjenar

bäfverjägaren till vägledning för att bedöma, om. hyddorna under

vintern äro bebodde eller icke. Till byggnadsämne för hyddan

begagna de, enligt Gisler och andra, af växtrötter genomväfd

gyttja, torfvor och jord, och inuti denna massa lägga de en

mängd till dels korslagda afbitna stycken af trädgrenar eller

smala trädstammar, stundom af 4 till 5 tums tjocklek , stundom

af 1— 2, och stundom af 6—8 fots längd, och så lagda, att de

bidraga till byggnadens fasthet. En del sådana läggas horisontelt

under byggnaden i vattnet, såsom rostverk. Enligt Feragen,

lägga de ofvanpå taket flata stenar, af hvilka en del äro så stora,

att de äro temligen tunga att lyfta för en man. Dessutom lägga

de utanpå hyddan en mängd afbarkade käppar och smala stockar,

hvars bark tjenat dem till föda, och som på afstånd gifva åt

hyddan utseendet af en hög af dylika Det hela hänger sä

fast tillsamman, att man endast med stor möda kan öppna en

sådan hydda. Yäggarne äro från ytan inåt allt fastare. Morgan

uppgifver, att han icke utan med tillhjelp af en yxa, och först

efter en timmas hårdt arbete kunde göra en öppning af ungefär

3 fots diameter i taket ; och Gisler säger, "att ett väl bygdt hus kan

ej på flera dagar af några karlar utrifvas". Det släta golfvet är

gjordt af något lera blandad med jord eller annat , så att det är

hårdt och slätt, fastän det endast är några få tum öfver vattnet.

1) Detta t3'ekes icke vara förhållandet med de hyddor, som finnas vid

Naes, men det är det vanliga i N. Amerika, och förekom äfven vid den

hyddan, som omtalas af C. E. Sundström.
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Äldre författare, och deribland äfven Gisler, uppgifva, att bäf-

rarne inuti sina hyddor hafva 2 till 3 våningar, för att i mån
af det omgifvande vattnets stigande eller fallande kunna flytta

upp eller ned i dessa. Denna uppgift förkastas såsom helt och

hållet falsk af Morgan, som uti alla de af honom öppnade bäf-

verhyddorna endast funnit ett golf, och således endast en våning.

Feragen har äfvenledes endast sett en våning. Då de inrätta

sina fördämningar, för att med deras tillhjelp moderera vatten-

ståndet, så att det, enligt hvad Morgan anförer, alltid är nästan

det samma, så synes det som en indelning i våningar skulle

vara öfverflödig. Endast på sådana ställen, der de icke hafva

dammar eller fördämningar, vore den behöflig; men då Feragen

icke iakttagit den vid Nses, oaktadt bäfrarne der icke hafva

några fördämningar, så synes det vara tydligt, att uppgiften är

grundad på ett misstag. A. H. Green ^) uppgifver äfvenledes

endast en våning, men K. Brown 2) uppgifver 2:ne, men denna

sednare uppgift är synbarligen oriktig. Vid sidorna af golfvet

hafva de sina liggplatsar, och dessa äro bäddade med gräs (en-

ligt Gisler af Carex vesicaria). Hyddan är inuti särdeles ren

och snygg. Till hvarje sådan bäfverhydda höra vanligen 2:ne,

men stundom flera ingångar, som mynna i kanten af golfvet,

och äro gjorda med stor skicklighet. Dessa gångar gå alltid

mer eller mindre nedåt, under marken eller vattnet, och äro

derföre under normala förhållanden aldrig blottade. Enligt

Feragen går den ena af dessa gångar åt landsidan; men enligt

Morgan gå båda gångarne ut till bottnen i det vatten (göl eller

ström), som alltid är i hyddans grannskap. Den ena gången

går utan några krökningar i en småningom sluttande riktning

rakt ut till vattnet, och betraktas af Morgan såsom väg för in-

och utförandet af de afskurna grenar eller små stockar, hvars

bark bäfvern förtär i hyddan ; och den andra går vanligen tvärt

nedåt, samt böjer sig i diverse riktningar tills den slutar i den

graf, som bäfvern ofta har gräft omkring hyddan, och som är

full af vatten , eller ock slutar den uti det öppna vattnet. Denna

anses af Morgan såsom den väg, genom hvilken bäfvern vid^

andra tillfällen springer ut och in i hyddan. Dessa gångar äro

försedda med ett groft bygdt tak, och en mera fast och jemn

1) The Journal of the Linnean Society vol. X, pag. 364. — 1869.

2) Ibra. pag. 367.
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botten. Hyddorna b)^ggas dels på holmar, och dels på land-

tungor och strandbankar vid gölar, smärre sjöar och strömmar,

men vid dessa sednare i allmänhet der de göra någon krökning,

och hvarest finnes spakvatten. Då de ligga pä holmar, har

bäfvern vanligen, såsom redan är nämndt, gräft en med vatten

fylld graf rundt omkring dem. Enligt Morgan, finner man sällan

flera än fyra hyddor vid en och samma göl. Enligt Gtisler, kan

en sådan hyddas varaktighet räcka i flera mansåldrar, men den

får dock underkastas ständiga reparationer och påbyggnader. Hvarje

sådan h5^dda bebos endast af en familj, men sedan den blifvit

behörigen utvidgad, träffas dock stundom 8 å 12 bäfrar i en

och samma hydda, derföre att föräldrarne behålla hos sig i

denna ungarne af l:sta och 2:dra årets ålder, d. v. s. 2me ge-

nerationer af ungar. Dessa blifva ej aflingsföra förr än efter

2:ne vintrar, d. v. s. då de äro i 3:dje året^), och förr än då

bilda de icke egna hjonelag, eller bygga egna hyddor. Detta

bevisar, att familjebanden hos bäfvern äro af längre varaktighet

än hos andra däggdjur i allmänhet, äfvensom att de båda ma-

karnes förening sannolikt varar för lifvet. Den långa tiden för

deras fulla utbildning förklarar den af Aall anmärkta omstän-

digheten, att de långsamt föröka sig.

Uti Norra Amerika , och enligt G isler fordom äfven hos oss,

bygga bäfrarne i grannskapet af sina hyddor vid dervarande

strömmar fördämningar eller dammar, som äro bestämda till att

dämma upp vattnet så , att detta hela året om bibehåller ungefär

samma höjd. Detta är naturligtvis af stor vigt för hyddorna

samt för kommunikationen mellan dem och de till dem an-

gränsande gölarne eller vattnen. Om vattnet finge stiga obe-

gränsadt, skulle hyddorne naturligtvis blifva öfversvämmade , och

om det på samma sätt finge sjunka, skulle gångarne till hyd-

dorna blifva blottade, och afståndet mellan deras golf och vattnet

blifva för stort. Det är för dem af nöden, att golfvet endast

är några få tum öfver vattnet. Den skicklighet, hvarmed de

förstå att bygga dessa dammar, och att moderera vattnets gång

genom dem i mån af behof, vittnar i ännu högre grad än hyd-

dorna om deras högt utbildade intelligens. Dammen betraktas

1) Morgan uppgifver, att då ungarne äro i 3:dje sommaren efter sin

födelse — som inträffar i Maj — utdrifvas de af föräldrarne , för att bilda egna

familjer, och att de ej förr, än de äro 2:ne år och 6 månader gamla, äro fullt

utbildade. Gisler uppgifver att de ej para sig förr än de äro 3 år gamla.
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också af MoEGÅN såsom bäfrarnes förnämsta byggnad. En del

dammar äro sä stora, att deras uppb3^ggande har fordrat ett

utomordentligt stort antal generationers samfällda arbete, och

att deras ålder kan beräknas till hundradetals ja tusendetals år.

Stundom äro de beväxta med en rad af buskar. Enligt Morgan

äro dammarne af 2:ne slag, och vi vilja återgifva hvad han der-

om säger "Med afseende på det yttre utseendet förefinnas

2:ne olika slag af bäfverdammar, ehuru de alla äro byggda efter

samma princip. Det ena slaget, käppdammen, består af en

hopbunden byggnad af käppar och pålar på den bakre sidan,

med en bank af jord, blandad med samma materialier på den

främre , eller den emot vattnet vända sidan. Detta slag förekom-

mer vid bäckar, och vid sådana större strömmar, som icke hafva

några bestämda strandbankar. Största antalet af bäfverdammarne

är i öfverensstämmelse med denna beskrifning. Det andra slaget

är den solida bankdammen , hvilken vanligen förekommer längre

ned vid samma ström, der dess strandbankar hafva blifvit mera

bestämda,' och den har en kanal af olika djuplek, och med en

likformig vattenström. På sådana ställen betäcker och döljer

den stora mängden af jord och mudder, som blifvit använda till

att göra byggnaden stark, större delen af det ris och pålar,

som blifvit begagnade till att binda dammen tillsamman, så-

ledes gifvande åt den under tidens lopp på båda sidor utseendet

af en solid vall eller jordbank. Vid det första slaget genom-

silar det öfverflödiga vattnet dammen längs dess hela längd,

då det deremot vid det sednare utsläppes genom en enda öpp-

ning vid dess öfre kant
,
gjord för detta ändamål". Enligt Mou-

GAN väljer bäfvern till platser för dylika dammar helst sådana

ställen, der bottnen är fast och stenig, men enligt Gisler der-

emot sådana, der bottnen är lös och gyttjig. Enligt Gisltcr be-

gagnar han sig dervid af sådana ställen der strömmen förut

sammanfört "vrak-trän och flöte tvärsöfver elfven;" och enligt

Green börjar han arbetet med att fälla ett träd så, att det faller

tvärsöfver strömmen, och begagnar sig af dess grenar såsom

uppstående stolpar, mellan hvilka han sedermera inskjuter dels

horisontelt och dels korsvis de återstående nödiga käpparne och

stockarne -). Vid början af dammens uppförande använder han

,

1) Anf. st. pag. 84.

2) Morgan säger sig blott en gång hafva funnit en dam , som på detta

sätt var anlagd.
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enligt Morgan och äfven Gisler, små käppar, ris, jord och raudder

jemte stenar, för att trycka ned dessa raaterialier, och Morgan

säger, att han genom undersökning förvissat sig om , att de icke

nedsticka käpj^arne eller stockarne i bottnen. I allmänhet be-

gagnar bäfvern vid dammarnes uppförande samma materialier,

som vid byggandet af hyddorna. Dessa dammar äro ofta icke

räta, utan stundom vågformigt, och stundom bågformigt böjda,

med böjningen stundom emot, och stundom med strömmen. I

allmänhet äro de högst vid sjelfva strömfåran. Dammens båda

sidor äro sluttande, men den bakre har längsta sluttningen.

Dess höjd är vexlande efter omständigheterna: vattenmängden

och strömmens styrka. Morgan uppgifver verticala höjden stundom

till något öfver 6 fot, och vid samma tillfälle basens bredd till

18 fot. Dess längd beror af vattendragets bredd. Morgan har

sett dem, som varit mera än 500 fot långa. Hyddorna hafva

naturligtvis alltid sin plats ofvan dammarne. Genom dessa bildas

gölar och smärre sjöar, som stundom öfversvämma vidsträckta

skogstrakter, och blifva till skada derigenom , att träden å dessa

trakter vissna bort och förstöras. Uti gölarne bilda sig på under-

laget af kullfallna träd o. d. ofta smärre holmar, på hvilka nya

bäfverhyddor byggas. Det är samma förhållande med dammarne

som med hyddorne, att bäfrarne egna dem ständig tillsyn och

påbyggnad. De märka strax på den förändring uti vattenståndet,

som inträffar vid hyddorna, när dammen är i behof af repara-

tion. Det händer ofta att de vid samma vattendrag hafva flera

dammar efter hvarandra , och att de framför en större dam upp-

föra en mindre, för att understödja den förre, och derigenom

minska vattnets tryckning på den. Morgan har på ett ställe

sett 13 dammar efter hvarandra. Enligt Green börja de bygga

dammarne i Juli eller Augusti, när vattnet i strömmarne börjar

att minskas. Det är ett arbete , som utan tvifvel står i samband

dermed, att de fullt utbildade yngre bäfrarna vid denna tiden

börja tänka på att grundlägga egna familjer, samt att för detta

ändamål upprätta nya hyddor.

I samband med byggandet af hyddorna och dammarna samt

derjemte med insamlandet af födoämnen för vintern står gräf-

ningen af de kanaler, som bäfvern begagnar för transporten af

de till dessa ändamål behöfliga afbitna grenar och stockar. Dessa

kanaler vittna lika mycket, som hyddorna och dammarne om
bäfverns utmärkta intelligens, och de anses af Morgan t. o. ra.
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såsom ännu mera anmärkningsvärda i detta hänseende, ehuru

de fordra mindre konstfärdighet. De hafva länge varit kände,

och omtalas redan af Gisler, men beskrifvas först riktigt af

Morgan. Hvad Gisler anför är emellertid tillräckligt att visa,

att de kanaler, som bäfvern fordom gräft i norra delarne af

Sverige , både till beskaffenhet och bruk varit fullt öfverensstäm-

mande med dem , som den nu gräfver i N. Amerika. Yi kunna

tillägga, att der icke t3^ckes vara den ringaste skillnad uti lef-

nadssättet mellan den amerikanske bäfvern och vår, sådant det

beskrifves af Gisler, och sådant det var på den tid, då bäfvern

härstädes fick lefva ostörd i de stora ödemarkerna. Kanalerna

gräfver han i allmänhet på jemna och sumpiga trakter, der de

lätt kunna fyllas med vatten, och i grannskapet af sina bonin-

gar, och alltid så, att de utgöra kommunikationsled mellan det

vatten, vid hvilket boningarne äro belägna — det vare sig gö-

lar eller strömmar — och den skog, från hvilken han hemtar

stockar och grenar. De anläggas i allmänhet icke på andra

ställen, än der afståndet mellan den tjenliga, och i allmänhet

något högre liggande skogen och det ifrågavarande vattnet är

så stort, att den vanliga landtransporten derigenom är förenad

med stora svårigheter, och der dessutom tufvor och andra ojemn-

heter på marken äro till hinder i detta afseende. Stundom gräf-

vas de äfven på sådana ställen, der strömmarne göra starka

krökningar, från den ena krökningen tvärs öfver landet till den

andra, för att sålunda förkorta passagen, och befria bäfrarne

från nödvändigheten att följa strömmens alla böjningar, då de

vattenvägen transportera sina förnödenheter. De gräfvas så breda

och djupa att de beqvämligen kunna simma uti dem, och äfven

simma förbi hvarandra. Gisler uppgifver deras bredd till 3—4
alnar, och djupleken till 1 aln och derutöfver. Morgan har

icke funnit deras bredd större än 3—5 fot, och djupleken of-

tast IV2 fot, men någon gång 2V-i fot. Den sednare har stun-

dom funnit deras längd uppgå till 500 fot, men det är tänk-

bart, att de kunna vara vida längre. De rensas väl för rötter

och andra hinder. Men hvad som härvid isynnerhet bevisar

bäfverns stora beräkningsförmåga, och utmärker honom såsom

en skicklig ingeniör, är det, att han uti kanalerna bygger för-

dämningar eller ett slags slussar på sådana ställen , der marken

höjer sig något innan kanalen når skogskanten, och hvarest

kanalen följaktligen eljest skulle blifva utan vatten, om den icke
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gräfdes betydligt djup, i hvilket fall det för bäfrarne skulle

blifva besvärligt att komma upp ur den. Moegan har stundom

funnit flera dylika fördämningar eller slussar i samma kanal på

ringa afstånd från bvarandra , och ej sällan af temligen betydlig

längd, för att kunna mota vattnet äfven på sidorna af kanalen.

Midt uti denne äro fördämningarne alltid något nedtryckte , deri-

genom att bäfrarne här passera öfver dem, släpande sitt frakt-

gods. Kanalerna äro alltid fyllda med vatten till nära bräd-

darne. Då kanalen ledes från en ström, bruka de vid kana-

lens mynning i strömmen bygga en kort fördämning snedt

ut i strömmen, så att vattnet derigenom från den ledes in i

kanalen. Äfven uti denna iakttagelse öfverensstämma Gisler

och Morgan.

Det 2:dra slaget af bäfverns boningar äro, såsom ofvan

nämndes, de underjordiska hålorna. Dessa antyda en mindre

utbildad intelligens, och de äro derföre, såsom redan blifvit

anfördt, af Morgan ansedda såsom bäfverns ursprungliga bonin-

gar, eller, att vi så må säga, såsom utmärkande för bäfverns

första och lägsta kultur. Men de hafva derjemte en annan be-

tydelse
,
nemligen den att lemna ett säkrare skydd , än hyddorna

ofvan jord , som lätt kunna ses , då deremot de förra äro osyn-

liga. Derföre väljer bäfvern alltid dessa boningar på sådana

ställen, der han af menniskor blifvit oroad, och tillfölje deraf

fruktar för anfall af denna sin värsta fiende. Både enligt livad

Gisler och Morgan anföra, träffar man således underjordiska

bäfverboningar samtidigt med de andra på olika ställen. Man
har stundom på sednare tiden uppgifvit såsom skillnad mellan

den europeiske och amerikanske bäfvern, att den förre bor i

underjordiska kulor, och den sednare i hyddor ofvan jord. Detta

är på grund af det sagda oriktigt, emedan äfven den ameri-

kanske bäfvern under nämnda förhållanden bor i underjor-

diska kulor, och den europeiske bygger hyddor, såsom han ännu

gjort vid Nses i Norge, pä de ställen, der han en längre tid

får vara ostörd. Morgan uppgifver ^) , att bäfrarne vid öfre

Missuri bo i underjordiska hålor vid flodens stränder ; och Gisler

anför 2), att bäfrarne i Medelpad redan då stundom bodde i

kulor i "lösa muUbackar och å-bräddar." Numera är detta det

1) Anf. st. pag. 158 & 159.

2) Anf. st. pag. 208.
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vanliga förhållandet i Europa och Sibirien, derföre att bäfvern

här öfverallt hlifvit oroad och förföljd, till den grad, att den

håller på att försvinna. Denna förföljelse har sålunda haft en

hämmande inverkan på utvecklingen af bäfverns intelligens. En-

ligt L. J. FiTziNGEK ^) gräfva de vid strandbrädden gångar af 6

till 18 fots (enligt andra ända till 30 till 40 stegs) längd,

hvilka vid stranden mynna 1 72 ^11 2 fot under vattnet , och gå

snedt uppåt tills de sluta i en håla, som är afdelad i flera

kamrar. Ingen gång mynnar ofvan vattnet, eller på landet.

Yid vattnets höjning och sänkning höja och sänka de gångarne.

Dessa såväl som kamrarne hafva hårdt tillpackade och jemna

väggar, samt hållas rena från all slags smuts. Kamrarne äro

bäddade med gräs och annat, som kan tjena till passande un-

derlag. Enligt MoEGÅN skola dessa ligga temligen nära under

jordytan. Bäfrarne ligga vanligen dolda i dessa sina underjordiska

byggnader under dagarne. Sistnämnde författare har iakttagit,

att bäfrarne vid öfre Missuri hade byggt en slags smärre ofull-

ständiga hyddor öfver mynningarne till deras underjordiska gån-

gar i strandbankarne , endast för att dölja nämnde mynningar.

Af hvad som nu blifvit anfördt om bäfrarnes boningar och

andra byggnader följer, att de äro i hög grad sällskapliga djur.

De lefva dock mera ett familjelif än ett koloniallif. Då famil-

jerna stundom hafva talrika medlemmar, derföre att föräldrarne

behålla hos sig ungarne af 2me generationer, så följer häraf,

att man stundom får se ganska många bäfrar, som arbeta till-

samman för fyllandet af familjens gemensamma behof. Der

kunna emellertid förefinnas arbeten, som röra hela kolonien

eller alla familjer, som bo vid en och samma af dem uppdämda

göl, och det är så mycket mera antagligt, att alla koloniens

medlemmar gemensamt deltaga i dessa arbeten, som de vanli-

gen alla från början äro slägtingar, eller härstamma från ett

och samma par. Det har redan ofvm blifvit sagdt, att man

vid en och samma göl sällan finner flera än 4 hyddor, och följ-

aktligen 4 familjer. Ett arbete, som företrädesvis rörer kolo-

niens gemensamma välfärd, är den stora dammen, genom hvil-

ken en sådan göl uppdämmes, och det är derföre troligt, att

1) Zoologische Garten, 5:er Jahrg. 1864. En egendomsegare nära

Wien hade i 6 är en bäfverfamilj i en stor trädgårdsdam; och man hade

der tillfälle att göra iakttagelserna.
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alla koloniens medlemmar deltaga nti dess underhåll i mån af

beliofvet. Morgan är eljest icke böjd för att antaga något ko-

loniallif.

Då de på land gå på alla fyra fötterna, bildar ryggen en

syag båge; men dä de stå stilla, böja de den mera. De gå

aldrig baklänges. Deras snabbaste lopp är galopperande, och

de kunna dermed komma temligen fort, ehuru en hund lätt

hinner upp dem. De gå temligen ledigt på bakfötterna, bärande

diverse föremål mellan framfötterna och under hakan; men
de transportera smärre stockar och grenar m. m. på landet

äfven ofta på det sättet, att de hålla dem med tänderna

och bära dem på skuldrorna. På grund af den rörlighet,

som framfötterna äga, äro de i stånd att med dem utföra

diverse komplicerade förrättningar. Morgan säger, att de med
dessa fötter handtera en käpp lika händigt, som en men-

niska gör det med sina händer. Såsom gräfvande djur be-

gagna de dessutom framfötterna och till dels äfven bakfötterna

till gräfning. De förra och framtänderna äro dervid de förnäm-

sta redskapen, och bakfötterna begagnas till att kasta undan

den uppgräfda jorden. Då de i vattnet transportera stockar,

jord, stenar o. d., simma de endast med bakfötterna, och hålla

dessa föremål med framfötterna och hakan, liksom på landet.

Endast när de simma under vattnet, begagna de äfven svansen

för att göra denna simning eller dykning så mycket mera snabb

,

och de skola dervid, enligt indianernas utsago, röra svansen

ungefär på samma sätt, som man rör åran, då man i aktern

af en båt dermed framdrifver denne, eller vrickar den, som
man benämner det. Derjemte tjenar svansen under simningen,

genom verticala rörelser, till att underlätta hufvudets höjning

eller sänkning i vattnet, och den bidrager då äfven till krop-

pens vändning och riktning åt diverse håll. När de blifva

skrämde, gifva de, såsom signal åt andra bäfrar, ett mycket

starkt slag med svansen i vattnet, så att det kan höras lång

väg. Då de bygga sina hyddor och dammar, bruka de då och

då gifva starka slag med densamme, för att hårdare packa och

sammanpressa mudderet och jorden, och i detta hänseende har

svansen visserligen till en del betydelsen af en murslef , ehuru

den dock icke för öfrigt begagnas såsom sådan. I allmänhet

begagnas framfötterna icke vid simningen, och då bäfvern sim-

mar i ytan af vattnet, gör han endast bruk af bakfötterna.

25*
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Han simmar ganska fort, ehuru han icke skall simma så fort,

som uttern. Då han blir skrämd, simmar han långa stycken

under vattnet, samt uppsticker endast nosspetsen i vattenytan,

för att hemta luft. De hafva icke någon förmåga att klättra,

hvilket bevisas deraf, att de alltid fälla träden nära roten. Un-

der detta arbete stå de vanligen på bakfötterna, derjemte äfven

stödda af den muskulösa svansen. De stora framtänderna äro

dervid kraftiga redskap , och bäfvern kan med dem hugga ut stora

stycken af veden. Man finner ofta sådana, som äro öfver 3 tum

långa, och 1 eller IV2 breda, och V4 jD-o tjocka. De äro

på inre sidan ojemnt konvexa. Man har ofta funnit af bäfrar

fällda träd, som varit 18 tum i diameter, och t. 0. m. någon

gång större, ända till 3 fot. Vanligen äro dervid endast ett

par bäfrar på en gång i arbete , stundom blott en enda. Enligt

GisLER , kan en bäfver på 7* timma fälla en asp af 7* alns dia-

meter. I N. Amerikas urskogar får man ofta under aftnarne i

bäfvertrakterna höra de fallande trädens brak. Moegan uppgif-

ver, att man under en afton mellan timmarne 7 och 12 hört 19

träd falla. När trädet faller, rusa bäfrarne det fortaste de kunna

ned i gölen , och återvända icke förr än efter en stund , då van-

ligen hela familjen samlas för att afskära de användbara styc-

kena af det. Vanligtvis fälla de träden så, att de falla upp

emot landet, och icke emot vattnet, emedan de i förra fallet

hafva lättare för att uppsöka och afgnaga de delar, som de

vilja hafva.

Bäfverns födoämnen bestå uteslutande af vegetabilier, ehuru

GisLER anför ett exempel, då en i en ålkista fångad bäfver

skulle hafva slukat fisk. Hans föda utgöres hufvudsakligen af

bark af diverse slag af sådana löfträd, som fälla löfven, men

under vintern skall han
,
enligt Green , äfven förtära unga furu-

träd. Dessutom äter han, enligt Morgan, mot slutet af vintern

sjelfva veden. På träden äta de icke den tjocka grofva barken

på stammarne. När bäfvern blir gammal, blifva framtänderna

slöa och utslitna, och han kan då knappt lifnära sig. När han

blir så utgammal, skall han ofta, enligt indianerna, blilva dö-

dad af sina yngre kamrater. Enligt desamma skall han blifva

12—15 år gammal, men sannolikt blir han äldre. Till vinter-

förråd samla de under hösten en stor mängd afbitna käppar och

grenar med frisk bark, hvilka de på flera ställen i sin göl fästa

vid bottnen djupt ned i vattnet, bildande mer eller mindre stora
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högar, som stundom synas till dels öfver vattnet. Det är isyn-

nerhet under September och Oktober, sä länge vattnen äro öppna,

som de äro mycket verksamma med insamlingen af detta för-

råd. Det som de under vintern efterhand hemta derifrån äta

de i sin hydda, och de afbarkade grenarne eller stockarne föras

ut och läggas på hyddan eller dammen. Det är häraf tydligt,

att de icke under vintern ligga i dvala, ehuru Geeen uppgifver,

att de någon gång i Januari insomna i sådan. Deras betydliga

fetma på hösten tyckes antyda någon benägenhet derför. Det

är ock klart, att bäfvern endast kan lefva vid sådana gölar, som

icke bottenfrysa. Alla transporter i strömmarne verkställas med

strömmen , och derföre fällas alla träd , med hänseende till ström-

mens lopp, ofvan hyddorna. När bäfrarne blifva för talrika på

något ställe, utvandra en del af dem, sannolikt de fullt utbil-

dade ungarne i 3:dje året, när de lemna sina gamla hem, för

att sjelfva bilda nya. Moegan uppgifver, att en sådan emigration

hvarje år verkställes nedåt öfre Missuri.

Hvad vi ofvan hafva anfört om bäfverns byggnader m. m.

lemnar tillräckliga bevis på dess utmärkta intelligens. Man har

någon gång uppgifvit, att bäfrarne, äfven om de såsom ungar

fångas och domesticeras, aldrig bortlägga sitt vilda och skygga

lynne. Enligt Moegan och Eob. Beown blifva de under sådana

förhållanden lätt tama, och bortlägga all rädsla, men visa dock

icke någon synnerlig läraktighet eller böjlighet; och de blifva

dessutom i tamt tillstånd skadliga
,
derigenom att de icke kunna

lägga bort sin benägenhet för att söndergnaga allt hvad de

komma öfver. De synas derföre icke af naturen vara bestämda

till husdjur åt menniskan. Yi vilja här återgifva en af K. Beown

meddelad iakttagelse i detta afseende "Bäfvern blir lätt tam

,

och lär sig att äta alla vegetabiliska ämnen, men han fordrar

vatten då och då. En , som man hade i Fort M'Leod -) , blef

blind ; men då han fick tillträde till vatten , tvättade han dermed

sina ögon , och fick vanligen inom en timme sin syn igen. Han

brukade samla timmermannens spånor tillhopa och bära dem

till dörren. Om dörren var stängd, kastade han dem upp emot

den, och gaf dem slutligen ett slag med sin svans, liksom om

1) The Journal of the Linnean Society, vol. X, Zoology, pag. 370.

- 1869.

2) I Nordvestra Nord-Amerika.
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han hade hållit på med att bygga en dam. Han hade stor

motvilja för indianerna. Ibland kom han in i indian-stugan,

der dessa enligt sin vana sutto med ryggarne emot väggen.

Han tog då först deras eldpung, och derefter deras yxa och så

vidare tills han hade burit alltsamman till dörren, till india-

nernas stora förnöjelse. Derefter försökte han att med våld

utkasta egaren af de nämnda sakerna. Hans benägenhet för att

gnaga uppenbarade sig på ett mycket obehagligt sätt. Det

hände, att om morgonen alla husgerådssakerna voro nedkastade

på golfvet, emedan bäfvern hade afgnagit fötterna på borden

och stolarne." Moegan omtalar en bäfver, som i flera år, tam

som en hund, åtföljde en bäfverfångare-familj , hos hvilken han

hade blifvit uppfödd. K. Beown anförer ett annat drag af bäf-

verns intelligens. "Vid en bugt af floden Quesnelle fyra mil of-

van dess mynning, i British Columbia, hade några grufarbetare

nedbrutit en bäfverdam i och för ett pågående arbete med gräf-

ningen af ett dike, och på samma gång hade de upprest ett

vattenhjul, för att dermed utpumpa vattnet. Bäfrarne voro ym-

niga vid denna ström , och de funno sig mycket störda af dessa

tillgöranden. Man sade, att de tillfölje deraf, för att stanna

vattenhjulet, företogo sig att sätta en käpp mellan dess skoflar

på ett sådant sätt, att de derigenom hindrade hjulets gång.

Detta förnyade de oupphörligt natt efter natt, och det var så

skickligt gjordt, att det icke var möjligt, att det var en till-

fällighet."

Såsom vi ofvan hafva anfört, lefver bäfvern i permanent

monogami. Enligt Skand. Fauna skall han para sig under vin-

tern, och enligt Gisler omkring den 24:de Augusti*), men en-

ligt NOEDHOLM och A. H. Geeen tidigt på våren, i slutet af Mars

eller i April, om isen då går upp. Tiden för parningen synes

emellertid icke vara närmare känd. Då kalla eller locka ma-

karne hvarandra med ett egendomligt skarpt läte. Hanarne

leverera då hvarandra häftiga strider, enligt Geeen, såsom of-

van blifvit sagdt. De para sig i vattnet, omfamnande hvaran-

dra i upprätt stående ställning (enligt Fitzingee, å anf. st.).

1) Denna uppgift af Gisler harmonierar på ett anmärkningsvardt sätt

med A. H. Greens ofvan oninämnda iakttagelse, att lian någon gång hört

bäfrar locka hvarandra så sent som i Augusti, ehuru den normala tiden

derför är slutet af Mars. Det synes derföre icke vara omöjligt, att de nå-

gon gång para sig vid Bartholomsei-tiden, såsom Gisler uppgifver.
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Uti Tidskrift för Jägare och Naturforskare uppgifves tiden för

drägtigheten till 4 månader, och Moegan uppgifver densamma
till 3 till 4 D:o, och K. Brown till 6 D:o. Antalet af ungarne

vii partus uppgifves af Gisler till 3, sällan 4. Morgan upp-

gii\^er 2 till 5, men sällan 6 till 10. Han nämner, att man
uti uterus funnit 8 pä en gång. K. Brown uppgifver 4 till 10

unga- Det synes , som om den amerikanska bäfvern vore mera

frukfeam än vår. E. Brown uppgifver, att hanen, då tiden för

honar^ nedkomst inträffar, tager ungarne från föregående året

med ag, och lemnar med dem hj^ddan, samt vandrar långt bort,

uppåt någon ström , och återvänder icke till hyddan förrän ned-

komsten är förbi. Tiden för partus uppgifves af Gisler vara i

Mars, af Morgan och E. Brown i Maj, och af A. H. Green i

slutet if Juni. Ungarne dia, enligt S. Nilsson omkring 4, och

enligt Morgan några få veckor. Den sednare hade sett en fån-

gad urge, som vid en ålder af 3 veckor började äta qvistar.

De små ungarne hafva ett läte, som fullkomligt liknar smärre

barns. De stanna qvar hos föräldrarne , såsom redan är anfördt

,

öfver 2:ie vintrar, och äro, enligt Morgan 27-2 år gamla dä de

lemna fsdernehemmet , för att söka en make, och bilda ett eget

hem. Om de icke finna någon make, skall det, enligt india-

nernas ippgifter till samme författare, hända, att föräldrarne

åter taga emot dem , och således låta dem stanna qvar hos sig

äfven öf\er den 3:dje vintern. De skola då i sitt gamla hem
få förrätta hårdare arbeten. Något sådant förhållande torde

vara orsaten till Gislers uppgift, att de icke para sig, och så-

ledes ick^ lemna sitt fädernehem förr än de äro 3 år gamla,

äfvensom E. Browns uppgift, att man stundom finner 3 gene-

rationer ungar hos föräldrarne.

Der Väfrarne äro talrika kunna de naturligtvis göra skada

å skog af löfträd. Men de anfalla hos oss vanligtvis sådana

träd, som i de trakter, der de finnas, icke hafva något synner-

ligt värde, t. ex. aspar. På sidländta trakter kunna de göra

mera skada å skogen genom sina uppdämningar af strömdragen.

Det torde dock vara öfver 100 år sedan bäfvern hos oss byggde

dylika dammar. I N. Amerika fångas bäfrarne vanligen med
ett slags stålsaxar, liknande i det närmaste dem, som hos oss

användas till att fånga uttrar, och som nedläggas i vattnet på

1) A. H. Green tror, att de födas blinda, men är ej säker derpå.
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de ställen, der bäfvern vanligen går fram, och af hvilka han

fångas, då han trampar på en å saxen befintlig trampskifva.

För längre tid sedan voro bäfverskinnen i N. Amerika i högt

värde, och då fångades bäfvern derstädes och exporterades i

sådan mängd, att den hotades med utrotning. På sednare ti-

den hafva de fallit i värde, och de betalas numera, enligt Green,

i nordvestra N. Amerika af Hudson-Bay-Companiet endast ned

75 ä 85 cents ^) pr skålpund. Då ett godt skinn ej väger mera

än 2V2 skålp., oftast mindre, blir således inkomsten för ettbäf-

verskinn icke betydlig. Detta är en lycka för bäfrarne och

har gjort, att de under de sednare åren på somliga ställen i

N. Amerika åter tilltagit i antal.

Fam. SCIURID^, Blumenbach.

(Sciurina, Blumenbach: Handbuch der Naturgeschichte. 1779).

(EJcorrdjur).

Kroppsformen liknar i allmänhet mer eller minäne ekor-

rens , och är mindre undersätsig än hos de föregåendt famiU
jerna, med väl uthildade extremiteter, som endast till ringa del

äro indragna inom den hud, som hetäcker sjelfva kroppen.

Ögonen och utöronen äro i allmänhet väl uthildade , de förra

temligen stora ^ och de sednare medelmåttiga eller nåpn gång

mycket små. Främre extremiteterna äro mindre än le hakre,

men skillnaden är ej synnerligen stor. Tummen å de förra

är rudimentär, och tårna å de hakre äro 5, fullstäitdiga och

fria. Svansen är oftast lång, men stundom kort, och har

yfvig och tät hårheklädnad. — Craniet är temligen kort
, af en

oval form , och med en hred panna , som alls icke är hopkni-

pen , och merendels har tydliga processus postorhilales , och

merendels odelade, eller icke af canales infraorhitahs genom-

horrade okhensutskott å öfverkäken; och den mer elhr mindre

korta nosen har fullständigt förhenade sidoväggar. Suturen

omkring interparietalhenet försvinner tidigt. Fossce pterygoi-

dece äro icke hegränsade utåt. Foramina infraorhitalia äro

1) Då 100 cents utgöra en dollar, och denna är ungefär 4 rdr sv., blir

således värdet af ett skinn om 2 V2 skålp. omkring 8 rdr 33 öre , eller nå-

got mindre. Men ett nordamerikanskt bäfverskinn väger enligt Green säl-

lan så mycket, och torde derföre vanligen endast gå till 5 ä 6 rdr.
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små. Ä unäerhäJcen äro Tcron- och vinkélutshotten val uthiU

dade, och det sednare utgår från underJcäJcens undre sida.

Clavicula och fibula äro fullständiga , och den sednare är sMld

5 5 4 4
fråntihia. Kindtänderna äro ^—^, eller j

—

med fullstän-

diga rötter^ och oftast JcnÖlig krona.

Anm. Denna familj, som är den 8:de i ordningen inom systemet,

utgör, såsom redan ofvan blifvit sagdt, den 2:dra gruppen, de Sciu-

romorpha eller ekorrlika gnagarne. Man anser i allmänhet de till den-

samma hörande gnagarne för att vara de högst utbildade af alla, och bru-

kar derföre vanligen att ställa dem i spetsen för ordningen. I öfverens-

stämmelse med de grunder, som vi följt vid uppställningen af familjerna,

enligt den ofvan lemnade tablån, måste vi, såsom vi redan yttrat, anse,

att Sciuriderna eller ekorrdjuren mindre än de Myomorpha gnagarne uttrycka

det typiska elementet för denna ordning; och att de genom underbenets

byggnad, och genom den breda pannan å craniet visa en märkbar tendens

till den 3:dje och sista gruppen, eller de Hystrichomorpha gnagarne, och

följaktligen böra intaga en plats mellan de Myomorpha och dessa sednare.

— I öfverensstämmelse med J. F. Brandt räkna vi slägtet Änomalurus

till denna familj, ehuru det gör undantag från den genom 2:ne vigtiga

karakterer: att det har öfverkäkens okbensutskott delade, och saknar ^ro-

cessus postorhitales , eller har dem rudimentära. I afseende på den först-

nämnda karakteren gör äfven slägtet Tamias undantag, ehuru dess fora-

mina infraorbitalia, som genomborra öfverkäkens okbensutskott, äro min-

dre. Slägtet ÄnomaJurm bör emellertid bilda en särskild underfamilj

och det visar sig tydligen såsom en öfvergångsform mellan de Sciuromorpha

och Hystrichomorpha gnagarne. A dessa sednares sida bilda Haploodontoi-

derna en sådan öfvergång. Äfven de räknas af Brandt till Sciurid-famil-

jen, men vi hafva upptagit dem såsom en egen familj, och de synas oss

stå närmare de Hystrichomorpha än de Sciuromorpha gnagarne.

Ekorrdjuren hafva i allmänhet en mera proportionerlig

kroppsform, än de mösslika (Myomorpha) gnagarne, med väl

utbildade och temligen stora eller medelmåttiga extremiteter,

och kroppen är oftast föga tjock, eller nästan smärt. Hos mur-

meldjuren är den mera undersätsig. Öfverläppen är framtill

delad af en vertical fåra. Ögonen äro i allmänhet temligen

stora, och öronen äro vanligen medelmåttiga och uppstående ur

hårfällen, ehuru någon gång mycket små. En del hafva kind-

påsar. Framfötterna äro märkbart kortare än bakfötterna, men
dock är skillnaden dem emellan ingalunda så stor, som hos fö-

1) Det vore möjligen rättast, att för detta slägte bilda en egen familj.

Att, såsom FiTZiNGER gjort, räkna det till fam. Myoxidce, anse vi orätt.
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regående familj. De ha 4 fullständiga och fria tår, och en ru-

dimentär tumme. Bakfötterna ha 5 D:o. Svansen är oftast

lång, men stundom kort, och mer eller mindre yfvigt hårig.

—

I afseende på skelettbyggnaden är det för dem isynnerhet ut-

märkande, att de i förening med odelade okbensutskott å öf-

verkäken hafva fullständiga nyckel- och vadben. Endast slägtena

Tamias och Anomahirus^ med ett ringa antal arter, hafva

nämnde okbensutskott genomborrade af canales infraorhitaUs.

För öfrigt skiljer man lätt deras cranium från det af de före-

gående familjerna, genom dess vanligen fullt utbildade postor-

bitalutskott , och försvunna eller med de andra sammansmälta

interparietalben , samt derjemte genom dess breda och alls icke

hopknipna panna. Framtänderna äro ej så breda, som hos näst-

föregående familj, och kindtänderna, som å hvardera sidan af

öfverkäken oftast äro 5, men stundom blott 4, och i under-

käken å hvardera sidan alltid äro 4, hafva fullständiga rötter,

och oftast knölig, men stundom strecktecknad krona. Af dessa

äro de 3:ne bakre dentes molares, och de som sitta framom dem,

dentes prcemolares. Blindtarmen är stor.

I afseende på sitt lefnadssätt förete de betydliga skiljaktig-

heter. De flesta äro särdeles skickliga klättrare , samt vistas en

stor del af sin tid i träden, och ligga icke i dvala under vin-

tern ; andra deremot , som äro af en mera undersätsig och klum-

pig kroppsform, samt icke äro så snabba i sina rörelser, gräfva

hålor i jorden, der de för det mesta tillbringa dagarne, samt

i de kallare trakterna hibernera. Ehuru de för det mesta lefva

af vegetabilier, händer det att de stundom med begärlighet taga

till godo animalisk föda. De lefva i monogami, och yngla en

eller ett par gånger om året, samt föda vanligen ett ringa an-

tal ungar hvarje gång.

Vi meddela här en tablå öfver de till denna familj hörande

underfamiljer och slägten, och vi få härvid anmärka, att slägtet

Sciurus å denna tablå upptages i sitt vidsträcktare omfång,

såsom omfattande äfven de af en del författare (t. ex. Fitzingee)

derifrån afskilda slägtena FunmnbuJus, Ehinoscmrus och Xerus^

då de för dessa uppställda karaktererna icke synas oss vara till-

fredsställande.



385

^ ^: >

O: > to trr



1. Underfam. SCIUEINI.

Postorbitalutshotten äro väl utbildade och tydliga^ och

öfverkäJcens oJchensutsJcott äro merendels odelade^ och i motsatt

fall endast med små canales infraorhitales.

I. Slägtet Sciurus, Linné. 1758.

Kroppsformen är temligen smärt, och antydande vighet

och rörlighet. Kindpåsar salmas. Öronen äro ofta temligen

stora och försedda med mer eller mindre lång hårpensel, men

stundom äro de korta , breda och utan pensel , samt någon gång

mycket korta. Klorna äro böjda, hoptryckta och spetsiga.

Svansen är lång, och är merendels mer eller mindre tydligen

tvåsidigt hårig. Honan har 2:ne par spenar^ hvaraf ett par

på bröstet , och ett par strax bakom bröstet på buken. Hår-

beklädnaden är stundom finare och stundom gröfre. — Craniet

är kort , med särdeles bred panna , och bred och kullrig hjern-

skäl, med mycket kort eller ingen crista sagittalis. Processus

postorbitales äro böjda nedåt och bakåt. Bullce ossece äro

temligen stora ^ och de yttre Öronöppningarne bilda icke någon

tub. Processus paramastoidei äro helt korta, och kindbågarne

äro temligen smala och föga utstående. Fossce pterygoidece

äro utåt icke begränsade. Foramina infraorbitalia äro små
och belägna framom öfverkäkens processus 0ygomatici. Un-

derkäkens kronutskott är mindre än ledknappsutskottet, och

vinkelutskottet är stort och högt. Kindtandraderna i öfverkäken

divergera icke bakåt. Framtänderna äro hoptryckta, med

främre sidan slät och icke sned. Kindtänderna äro å hvar-

dera sidan i öfverkäken o, ehuru den l:sta stundom faller

bort, och i underkäken 4, med fullständiga rötter och knölig

krona. Hen l:sta öfre kindtanden är kortare och mera än 3

gånger smalare än den 2:dra. 3:dje och 4:de kindtänderna

ofvan, och de 3.'ne bakersta nedan hafva kronan subqvadran-

gulär; 2:dra och 5:te ofvan och den l:sta nedan hafva den-

samma subtriangulär

.

De egenheter, som deras skelett för öfrigt företer, stå i

öfverensstämmelse med egenheterna uti deras kroppsbyggnad i

allmänhet. Af halskotorna har endast epistropheus taggutskott.

Bröstkotorna äro 12—13, ländkotorna 7—-8, och korsbenskotorna

I
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3:ne. Af bröstkotorna ha de flesta (de främre) temligen långa

och spetsiga taggutskott; och af svanskotorna, som äro talrika,

ha några af de främre hsemapophyser. Extremiteternas ben,

eller de så kallade långa benen, hafva större längd, än hos fö-

regående familjer, så att öfverarmbenet är längre än underkäken

med framtänderna , och underbenet är längre än craniet. Skul-

derbladet är ej subtriangulärt , derföre att öfre och främre kan-

terna bilda en sammanhängande båge. Skulderbladets bakre

kant är utviken , så att den bildar en spina posterior. Acro-

mion har ett tydligt metacromialutskott. Nyckelbenet är stort.

Crista deltoidea å öfverarmbenet bildar icke något utskott ned-

till, ehuru den der är utstående. Ofvan detta bens inre led-

knapp är ett hål, och ofvan den yttre D:o är en stark crista. Un-

derarmens båda ben äro rörliga, ehuru denna rörlighet stundom

är något inskränkt. Höftbenets yttre sida har framom acetahu-

lum en starkt utstående knöl (spina Hel). Lårbenet har en

trochanter 3:tius vid öfre ändan, och sammanhängande med
trochanter major. Skenbenet är föga böjdt , med låg och trub-

big crista. Vadbenet är smalt, nästan rakt och lineärt, samt

enkelt.

Öfver 100 arter af detta slägte äro kända, från alla verlds-

delar, med undantag af Australien. En del af dessa arter stå

hvarandra mycket nära, och då de derjemte uti färgteckningen

ofta äro mycket föränderliga, så är deras bestämning ej sällan

svår, och många arter hafva utan verklig grund blifvit upp-

ställda. De äro i allmänhet de rörligaste och lifligaste af alla

gnagare , och äro vanligen i rörelse under dagen , och hvila un-

der natten, ehuru det händer någon gång, att man får se dem
i rörelse under aftnarne. De vistas för det mesta i träden , der

de klättra och springa med största skicklighet, och kunna taga

långa hopp från ett träd till ett annat, och t. o. m. ibland i

farans stund från topparne af höga träd kasta sig till marken,

utan att deraf lida någon skada. De springa temligen snabbt

äfven på marken. De hafva högt utbildade sinnesförmögenheter,

och stå i anseende till intelligensen högre än de flesta andra

gnagare. De blifva i öfverensstämmelse dermed lätt tama, och

visa tillgifvenhet för sina vårdare; men de äro böjda för att

stjäla, och kunna icke lägga bort sin benägenhet för att sön-

dergnaga hvad de komma öfver, och blifva derföre ofta till för-

argelse i tamt tillstånd. De tillreda bon åt sig dels i hål i
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träd, och dels på trädens grenar, och det händer stundom att

de till dessa sednare använda gamla fogelbon, som de vidare

aptera för sitt behof. De bädda dessa bon med mossa o. d.,

så att de blifva mjuka och varma. De äro allätande, ehuru de

i vildt tillstånd nästan uteslutande lefva af vegetabilier. De
samla förråd af födoämnen, för att hafva dem i beredskap vid

förefallande behof, isynnerhet för vintern. De hibernera icke.

De lefva i monogami, och yngla ett par gånger om året, och

honan föder 3—4 ungar hvarje gång, enligt somlige författare

stundom flera. Det ringa antalet spenar (4.) antyder ett ringa

antal ungar.

Uti Europa^) förefinnes blott en art.

1. Sciurus vulgaris, Linné.

Ekorren

Öronen med långa hårpenslar vid spetsen. Svansen^ som

utan Jiåren är hortare än hroppen^ är tvåsidigt långhårig.

Färgen ofvan rödhrunaJctig ^ eller gråaktig med eller utan röd-

brunt^ och under hvit.

Sciurus vulgam, Linné: Systema Naturse, Tomus I, edit. 10:raa, pag. 63.

- 1758.

„ Idem: Fauna Suecica, edit. 2:da, pag. 13. — 1761.

„ C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 41.

— 1798.

„ A. J. Eetzius: FaunaB Suecicae pars l:ma pag. 40, —
1800.

„ C. QuENSEL: Svensk Zoologi, Bd. 1, N:o 19, tab. 19. —
1806.

varius, Pallas Zoographia EossoAsiatica, T. I, pag. 183. — 1811.

vulgaris, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 168, - 1820,

„ C. U. Ekström: Tidskrift för Jägare och Naturforskare,

1834, pag. 964.

„ S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag,

399. - 1847.

1) Uti Caucasien förekommer derjemte en annan art, Sciurus anorna-

lus, Gmelin,

2) Af bönderna i Skåne kallas den vanligen Igarn, Igern^ qHqx Egerrij

och ofta i andra provinser samt i Norge Ikorn,
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Sciurus vulgaris, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 272. — 1857.

„ „ A. E. HoLMGEEN: Skandinaviens Däggdjur, pag. 233. —
1865.

„ „ Y. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I; Hi-

stoire Naturelie des Mammiféres, pag. 162. ~ 1869.

BesJcr. 9 i
Mlvuxen, men sannolikt född under året, och

skjuten d. ^7io tJpsala. Längd af kroppen från nosspetsen

till svansroten 67io t™ ^l^^r 207 millim. L. af hufvudet l^V2o

t. eller 58 mill. L. af örat från basen af yttre kanten, samt

utan håren P/.,o t. eller 35 mill. L. af bakfoten från hälen till

de mellersta klospetsarne 2^/.^^ t eller 65 mill. L. af svansen

utan håren 5^72o ^- ^^^^^ ^i^^- Hårpenseln på örat omkring

1 t. lång. En yngre hane, skjuten något sednare, hade ungefär

samma dimensioner. — Den gamle hanen är något större.

Samma hona, friskt exemplar: Hufvudet har formen

af en kort, nästan fyrkantig pyramid. Nosen är spetsig, men

kort. Yttersta nosspetsen är bar, men den hårbevuxna huden

ofvan den är rörlig , så att den kan dragas ned öfver den nakna

delen , hvarvid nosspetsen synes något längre utskjutande framom

näsborrarne. Dessa öppna sig till dels på sidorna af nosspetsen.

Öfverläppen är framtill delad af en vertical fåra , som fortsättes

öfver den nakna delen af nosspetsen. Morrhåren, som äro svarta,

bilda 5 rader, och de längsta räcka bakom öronen. Ögonen äro stora,

samt belägna mycket närmare intill öronen än intill nosspetsen.

Öronen äro ganska högt uppstående ur hårfällen , ovala och med

rundad spets, och endast vid basen inuti nakna. Eljest äro de

inuti kortare, och utanpå längre håriga. Tragus utgöres af en

rät, föga framstående flik. Äntitragus är helt liten, och of-

vantill begränsad af en djup och smal bugt. Hårpenseln är

nästan lika lång, som örat. Extremiteterna äro blott vid basen

indragna under den hud, som betäcker sjelfva kroppen. Fram-

fötterna, som äro kortare än de bakre, hafva fotsulan framtill

och trampknölarne nakna. Tummen är blott representerad af en

knöl med en liten konvex nagel. Tårna å både främre och

bakre fötterna äro å undre sidan ludna, med undantag af tramp-

knölarne vid spetsarne. Den nästyttersta tån å framfötterna är

den längsta. Fotsulorna på bakfötterna äro ludna, med undantag

af trampknölarne , och af dessa äro endast de 3me understa ut-

bildade. Innertån på dessa fötter är fullständig, men mycket
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kortare än den j^tersta. Den 4:cle tån är den längsta. Från

armbågen går till midten af kroppssidan en temligen stor hud-

flik eller duplicatur af huden , som kan till en viss grad ut-

spännas. En liknande hudflik förefinnes mellan kroppsidan , strax

bakom den förre , och låret , d. v. s. vid ljumsken. Dessa hud-

flikar sjms tydligt, då håren blifvit afplockade ^). Att svansen

är tvåsidigt hårig, synes tydligast på dess undre sida. Dess

hårbetäckning är något längre emot dess spets, och längst på
sidorna. Spenarne äro 2:ne par, af hvilka det ena paret har sitt

läge ungefär på midten af bröstet , och det andra paret på buken

strax bakom bröstet-). Hårfällen är tät och fin, och under

vintern ganska yfvig. — Färgen ofvan och på kroppssidorna är

gråbrunaktig, och under hvit, med skarp färggräns. På ryggen,

och kroppssidorna och yttre sidorna af extremiteterna äro håren

ringlade af hvitaktigt, svart och rostbrunt, och på sidorna af

hufvudet af svart och blekt rostgult. Öfre sidan af nosen,

främre sidan af underarmen, och till dels öfre sidan af bakföt-

terna äro ljust rostbruna eller roströdaktiga. Större delen af

öronens hårpenslar och framfötternas öfre sida, yttre sidan af

bakfötterna, och basen af deras tår ofvan äro svartaktiga. Ofvan

hvardera munvinkeln är en mindre tydlig rostgulaktig fläck.

Hakan är hvitaktig. Den hårbevuxna delen af nosspetsen är

mörkt rostgulaktig, derigenom att den har inblandade svartak-

tige hårspetsar. Större delen af underarmens inre sida är hvit.

Inre sidan af underbenet är till dels rostgulaktig. De långa

håren på svansen äro ringlade af rödbrunt, eller brunt, och

svart, så att det svarta emot svansspetsen är öfvervägande , men

spetsarne af de yttersta håren vid svansspetsen äro rödbruna.

En sannolikt yngre cf, skjuten d. ^Vn Upsala, var ofvan

mera grå , nästan endast med brun anstrykning på öfre sidan af

hufvudet , och midt åt ryggen. Öronen framtill och öfre sidan af

framfötterna äro rödbruna, och öronpenslarne äro rödbrunaktiga.

1) Att dessa hudflikar kunna utspännas, och till en viss grad göra

tjenst såsom en fallskärm , hafva vi erfarit , då vi sett ekorrar från topparne

af höga träd kasta sig till marken med utsträckta extremiteter och svans,

och dervid komma genom luften med tydligen modererad fart, samt stå på

fötterna, då de kommit till marken, och strax vara färdiga att springa

derifrån.

2) Å det här beskrifna exemplaret voro spenarne mycket små, hvilket

bevisar, att det varit ungt, och ännu icke fortplantat sig.
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Yttre kanten af bakfötterna är svartaktig, till bevis på att den

icke är gammal. De äldre äro der rödbruna. En annan dylik

cT hade svansen roströd , och bakfötterna å j^ttre sidan rödbruna.

— Färgen är för öfrigt mycket föränderlig efter årstid , ålder och

localer, och äfven individuelt. Under sommaren är den på öfre

kroppssidan i mellersta och södra Sverige rödbrunaktig, med
något ljusare i rödbrunt stötande svans, ehuru denne hos de

äldre äfven under sommaren är ganska mörk. Ungarnes liknar

de gamlas sommardrägt, men är något ljusare, och har ljusare

rödbrunaktig svans, och de kännas dessutom genom sin mindre

storlek, och mindre yfviga svans. De äldre, isynnerhet de äldre

hanarne, t. o. m. i norra Skåne, äro under vintern mera ljusa

och gråaktiga ofvan, än den ofvan beskrifna honan, som sanno-

likt är årsunge. På sidorna af ryggen och kroppen äro de mera

grå, derigenom att hårens hvita ringar äro bredare, och de

rostbruna ringarne derstädes hafva försvunnit. Endast midt åt

ryggen, med undantag af framryggen, äro dessa ännu öfvervä-

gande. Öronpenslarna äro ljusare. Svansen är mörkare, svart-

brunaktig , med undantag af den ljusare bottnen och undre sidan.

På öfre och yttre sidorna af fötterna märkes icke något svart
^

utan de äro der roströda. Yid ljumskarne är en roströd fläck.

I den högre norden, der deras hårfäll är yfvigare och finare,

äro de under vintern ofvan helt och hållet gråaktiga eller grå-

blåaktiga, derigenom att de rostbrunaktiga ringarne på håren

äfven på midten af ryggen hafva försvunnit; och svansen är

särdeles mörk. Uti södra Europa undergår ekorren ingen sjn-

nerligen märkbar färgförändring under vintern. — Den är för

öfrigt icke sällan underkastad individuella variationer i färgen:

hvit med röda ögon; hvit med mindre eller större rödbrun-

aktiga eller gråbrunaktiga fläckar; af vanlig färg, med blott

yttre delen af svansen hvit; nästan helt och hållet svart; ofvan

svartbrun eller sotbrun, och under hvit^); etc.

SJceleitet. -) Craniet: Längd något mera än V/^^ t. eller

52 mill. Bredd öfver yttre öronöppningarne Vio ^^^^^ ^i^^*

Bredd öfver kindbågarne P/20 ^- ^^^^^^ craniet be-

1) Denna sednare varietet skall, enligt Skandin. Fauna, vara allmän

på Fyen. Den är äfven vanlig i sydligare Europa.

2) Vi få här för öfrigt hänvisa till "Die Osteologie und Myologie von

Sciurus vulgaris," tab. 1—3, von C. K. HOFFMANN u. H. Weyenbergh Jr.

Haarlem. 1870.

26
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traktas ofvanifrån, företer det en oval form, med nosen smal,

och temligen kort, och tydligen afsatt vid öfverkäkens okbens-

utskott. Då det betraktas från sidan, är nosens öfre kontur

nästan rät, pannan något litet konkav, och hjernskålen starkt

konvex , och stupande bakåt. Nackbenet har foramen magnuni

bredare än högt. Frocessiis paramastoidei äro helt små, och

från dem uppstiger icke någon tydlig crista. Basilardelen är

bred, med en låg köl längs midten, och ett hoptryckt ned-

stigande utskott åhvardera sidan intill bulla ossea. Suturen mellan

basilardelen och bakre kilbenets kropp är hos äldre iudivider för-

svunnen. l^^ckekSimmeri (crista lamhdoidea) är låg och trubbig;

och suturerna för interparietalbenet äro försvunna. Hos unga

individer, der det är tydligt , är det bredare än långt. Tinning-

benet har en ganska stor och under nackbenets ledknapp ned-

skjutande bulla ossea. Den yttre öronöppningen är icke omsluten

af någon tub, ehuru der vid dess främre kant är spår till en

sådan. Spenbenet är upptill nästan tvärt, och saknar ^Jroc^?55^^5

mastoideus. Fjällbenets bakre del, som stöter intill spenbenet

och nackbenet, är stor, och baktill bredare, och har endast ett

par små hål bakom ledgropen för underkäken. Framtill är fjäll-

benet genom ett uppstigande utskott af kilbenets stora vinge,

och ett nedstigande D:o af hjessbenet afskildt, från pannbenet.

Ledgropen för underkäken är utåt icke begränsad. Hjessbenen

äro breda och kullriga , men kortare än pannbenen. Baktill äro

de hos äldre sammansmälta, så att suturen dem emellan för-

svunnit. Baktill omfatta de på sidorna interparietalbenet. Någon

crista sagittalis förefinnes icke. Suturen mellan kropparne

af bakre och främre kilbenen är permanent. Fossce pterygoidece

äro icke begränsade utåt. Hamuli pterygoidei äro temligen

långa , men stöta ej intill bullce ossece. 1 bakre och undre delen

af stora vingen, och intill bulla ossea är ett stort foramen

-ovale. Den lilla vingen är liten, men har ett stort foramen

opticum. Pannbenen, hvars längd innehålles ungefär gånger

i craniets D:o, äro ungefär IV'2 gånger längre än näsbenen,

samt breda , och å midten grundt konkava. Hos gamla individer

försvinner sutura frontalis baktill. Pannbenens bakre kanter

äro nästan tvära. Processus postorbitalis är lång
,
tillspetsad och

bakåt och nedåt böjd. Framom detta utskott är der i öfre or-

bitalkanten en liten inskärning (incisura supraorbitalis). Pann-

benet sträcker sig långt ned i orbita, och gränsar der till kil-
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benets lilla vinge. Silbenet är icke S5^nligt i orhita. Dess laniina

cribrosa är stor, och har en rudimentär crista galli. Plog-

benet är ej synligt vid den bakre näsöppningen. Öfverkäksbenen

äro korta, och knappt så långa, som mellankäksbenen. Mellan

främre delarne af kindtandraderna äro de bredare än gombenen.

Nederst i orhita , ofvan kindtändernas alveoler äro ett par fora-

mina orhitalia interiöra ^ som öppna sig i öfverkäksbenet, och af

hvilka det främre , som ej är långt bakom den bakre öppningen

af canalis infraorhltalis , är stort. Okbensutskottet är stort och

högt , och å främre sidan konkavt. Yid dess främre kant , strax

framom och ofvan de främsta kindtänderna är det lilla verti-

ticala och upptill smalare foramen infraorbitale^ och den ben-

lamell, som å yttre sidan begränsar detsamma, bildar icke någon

utstående kant. Den bakre öppningen för canalis infraorhltalis

är smal och hög. Mellankäksbenen räcka något längre tillbaka

än näsbenen, och de smala och små foramina incisiva äro på

sidorna endast omslutna af dera , och ligga således framom öfver-

käksbenen. Gombenen äro små , och ha sina främre kanter midt

för de nästsista kindtänderna, och de bakre fria D:o något bakom

de bakersta kindtänderna; och foramina naso-palatina hafva

sitt läge vid de förra kanterna. Foramina pter^go-palatina hafva

sitt läge bakom de bakersta kindtänderna, och äro slutna. Yid

midten af sina bakre fria kanter, der de stöta intill hvarandra,

bilda gombenen hos de äldre en trubbigt, och hos de yngre en spetsigt

utstående vinkel. Tårbenen hafva en smal öfre och horisontell del

inkilad mellan pannbenet och okbenets främre ända. Deras nedre

verticala del är synlig i främre orbitalvinkeln , och har ett stort

och intraorbitalt och af tårbenet omslutet foramen lacrymale.

Okbenen äro temligen smala, dock något bredare på midten,

och der med öfre kanten konvex. Deras bakre ända bildar en

trubbig utstående spets vid flällbenens okbensutskott. Näsbenen

äro, såsom vanligt, baktill smalare, och hafva främre kanten

konvex. Underkäken är baktill hög. Kronutskottet , som är

något kortare än ledknappsutskottet, är särdeles spetsigt, och

bakåt böjdt. Ledknappsutskottet är å yttre sidan konkavt. Vin-

kelutskottet är stort och snedt, med bakre kanten tvärt afrundad,

med inre sidan urgröpt, och med basen utgående från under-

käkens undre sida. Ledknappen är aflångt oval. Då den jem-

föres med underkäken af Mus decumanus, skiljes den från den

sednare derigenom, att den å yttre sidan under basen af kron-

26*
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utskottet icke har någon knöl, och å samma sida strax bakom

foramen mentale icke har någon crista, och slutligen derigenom

att vinkelutskottet är tvärt afrundadt, och icke trubbigt till-

spetsadt, såsom hos den sednare. Tungbenet är litet. Dess

kropp liknar en hästskoformig båge , som framtill i luidten har

en liten trubbig spets. Vid hvardera bakre ändan har det ett

med kroppens sidodelar parallelt, kort och rörligt ben fästadt,

som motsvarar cornu majus hos menniskan, men som här är

helt litet. På öfre sidan af basen af cornu majus är ett mycket

längre och något smalare ben fästadt, som motsvarar cornu

minus hos menniskan. Yid ändan af cornu minus är ett något

längre , vid spetsen hoptryckt och något böjdt ben , som är med
denna spets fästadt vid hulla ossea, och som är ett griffelben

(cornu sive os styJoideum). A tungbenet hafva vi således in-

alles 7 ben, nemligen kroppen, 2:ne så kallade större och 2:ne

s. k. mindre horn, och 2:ne griffelben.

Bålen: Af halskotorna har endast epistropheus taggutskott

eller neuraltagg. Ätlas har en trubbig hypapophys. På 5:te

och 6:te halskotorna äro parapophyserna tydliga , och störst på den

sednare. Bröstkotorna äro vanligen 12, någon gång 13. Tagg-

utskottet är å den l:sta helt lågt och framåt riktadt. På 2:dra

till och med 9:de är det temligen långt och tillspetsadt , dock

aftagande i längd bakåt. På den 2:dra står det rätt upp, men

på de andra nämnda är det riktadt bakåt. På den 10:de är det

smalt och riktadt rätt upp. På de följande är det lägre och

riktadt framåt. Mammillärutskotten (metapophyserna) äro tyd-

liga på de bakre bröstkotorna , äfvensom på ländkotorna , men de

äro dock mer eller mindre låga på alla. På 9:de och 10:de

börja äfven spår till de accessoriska utskotten (anapophyserna)

att blifva tydliga, men först på den ll:te skilja de sig

från de förra. Ländkotorna äro 7, någon gång 6. På alla

äro taggutskotten riktade framåt , och tilltagande i längd bakåt.

Med undantag af den sista, hafva alla accessoriska utskott, men

på den nästsista äro dessa helt små. Den l:sta ländkotan

saknar sidoutskott. På den 2:dra äro dessa helt små. På de

följande tilltaga de i längd bakåt, men äro dock kortare på den

sista , än på de 2:ne föregående. Korsbenskotorna äro 3 , men

articulationen mellan den sista af dem och den l:sta svanskotan

är föga rörlig. Höftbenen äro fästade vid de 2:ne första af

dem, och den sista har det högsta taggutskottet. Svans-
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kotorna äro 22. De 8 första af dessa hafva sidoiitskott
,
som,

med imdantag af de på den 8:de, äro stora, och på den 7:de

och 8:de äro dubbla, liksom hos bäfvern. Den l:sta, 2:dra

och 3:dje hafva öfre taggutskott, som dock endast är stort på

den l:sta. Den 2:dra—7:de hafva hsemapophyser. Dessa sed-

nare i förening med de främre svanskotornas stora sidoutskott

antyda svansens starka muskulatur vid basen, der den är be-

tydligt tjock. Detta står i samband med svansens stora betydelse

för dessa djurs rörelser, såsom ett styre, med hvilket de rikta

sina rörelser. — Eefbenen äro smala, och af dem äro 8 par

genom refbensbrosk fästade vid bröstbenet. Detta består af

7 leder, med inberäkning ^'^rocessus ensiformis^ som är lång

och smal. Mamibrmm är köladt å undre sidan, samt utbredt

framtill, der nyckelbenen och l:sta paret refben äro fästade.

Dess främsta ända är trubbigt tillspetsad.

Extremiteterna : Skulderbladet har nästan formen af ett

cirkelsegment, derigenom att dess öfre och främre kanter bilda

en oafbruten båge. Dess bakre kant är uppviken , och visar sig

såsom en spina posterior. Spina scapiilcB är särdeles hög, och

slutar med en horisontelt utbredd acromion, som baktill har ett

metacromialutskott. Processus coro.coideiis är särdeles lång.

Nyckelbenet är stort och starkt, samt företer en enkel böjning.

Öfverarmbenet , som är kortare än armbågbenet, är något S-

formigt böjdt, och har tubercula majus S mimts ungefär lika

stora , samt lägre än caput. Crista deltoidea eller spina tuber-

culi majoris är nedtill temligen stark (tuherositas JiumeH)^ men
bildar dock icke der något utskott. Den nedre ändan af detta

ben är temligen bred, derigenom att der ofvan dess yttre led-

knapp är en starkt utstående och litet spiralformigt böjd crista,

och å inre sidan af dess inre ledknapp är en stark knöl. Ofvan

denna är ett hål. Fossa anconcea är mycket grund, och icke

genombruten. Underarmens båda ben äro i allmänhet rörliga,

men armbågbenet utsänder från midten af sin inre kant en skarp

köl (crista idnce) , som stundom sammanväxer med bakre kanten

af strålbenet, och sålunda inskränker deras rörlighet. Båda

underarmbenen äro ungefär lika tjocka. Handlofvens ben äro 8,

ehuru ossa naviculare S lunatmn äro sammanvuxna
,
derigenom

att der i den 2:dra raden är ett öfvertaligt ben (os intermedium

s. centrale). Den rudimentära tummen har ett mycket kort

metacarpalben , och 2me ännu kortare phalanger. — Å bäckenet
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är höftbenet smalt ocli temligen starkt utåt böjdt, med mellersta

delen af yttre sidan långsåt med en skarp linia, och med en

stark knöl (spina ilei) strax framom acetahdum. Både inci-

sura iscliiadica major och. minor 0,10 t3^dliga, och den förra har,

såsom vanligt, sin främre eller öfre gräns vid den bakre eller

undre delen af höftbenets fäste vid 2:dra korsbenskotans sidout-

skott. Höfthålet är mycket stort, och ovalt. Symphysis ossium

pubis är fullständig. Tuherculum ileopectinceum är obetydligt,

men sittknölen är tydlig. Lårbenet är ungefär lika långt, som

craniet, men betydligt kortare än underbenet. Det är något

litet böjdt, samt vid sin öfre ända något hoptryckt, derigenom

att trochanter minor är starkt utstående , och snedt emot den

är å yttre sidan af benet en med trochanter major sammanhän-

gande trochanter 3:tius. Ofvan detta bens nedre ledknappar äro

å bakre sidan ett par sesamoidben. Skenbenet är upptill föga

böjdt, och dess crista är låg och trubbig. Vadbenet, som är

fullständigt, samt upptill enkelt, är spensligt och nästan jemn-

smalt. Dess nedre ända är något bredare , samt samman-

vuxen, men icke sammansmält med skenbenet. Tarsen har 8

ben, derigenom att den å inre sidan bakom os cuneiforme

l:mum har ett öfvertaligt ben. Metatarsalbenen äro betydligt

långa, och bakfoten är längre än underbenet.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna äro hoptryckta,

med främre sidan mörkt brungul, slät, och icke sned. Kind-

tandraderna äro baktill hvarandra något litet närmare än fram-

till, och deras yttre kanter äro något böjda. Kindtänderna äro

å hvardera sidan 5. Den lista som har sitt läge innanför fram-

kanten af den 2:dra, är mycket liten, stilettformad , samt lägre

än den 2:dra, och är mera än 5 gånger mindre än denna. 2:dra

tindtanden har kronan subtriangulär, och försedd med 3:ne yttre

knölar och en inre D:o. 2:dra och 3:dje kindtänderna, somjemte

den bakersta äro störst, och ungefär lika stora, hafva kronan

subquadrangulär, och med 4 knölar i yttre kanten , af hvilka de

2me äro större, och de 2:ne helt små, och en stor knöl i den

inre D:o. Den bakersta kindtanden, som är ungefär lika stor

som de båda föregående, har kronan subtriangulär, och försedd

med 5 knölar, af hvilka de 2me äro föga märkbara. — Under-
käken: Kindtänderna äro å hvardera sidan 4, af hvilka den

l:sta är den minsta, och ungefär lika stor med den 2:dra i öf-

verkäken, och har kronan af subtriangulär form, och de apdra
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äro ungefär lika stora, och hafva kronan rhomboidisk. Den lista

kindtanden har å kronan 6 knölar, af hvilka de 3:ne äro större,

och de 3:ne äro helt små och föga märkbara. De andra kind-

tänderna hafva i yttre kanten 3me, och i den inre D:o 2—3,

och stundom 4. knölar, af hvilka 2 till 3 äro helt små.

Ekorren är ett litet vackert och lifligt djur, som dels genom

sitt utseende och dels genom sin stora gymnastiska skicklighet

alltid åt åskådaren bereder en angenäm ögonfägnad. Han spelar

en särdeles framstående role, då det är frågan om att gifva ett

behagligt afbrott uti den liflösa dysterheten uti våra nordiska

barrskogar under senhösten och vintren. Man kan svårligen utan

beundran se hans viga och säkra hopp från gren till gren, och

från träd till träd, ofta i kronorna af de högsta träd, och hans

snabba lopp såväl uppåt som nedåt trädens stammar. För dessa

sina egenskaper torde han väl förtjena något skydd. Det ser

emellertid ut, som han icke skulle hafva att befara någon ut-

rotning, åtminstone för en lång tid ännu, emedan han, när de

skoglösa slätterna och kala fjelltrakterna undantagas, är allmän

öfver allt från det södra Skåne till Norska Finmarken. Uti

Skandin. Fauna uppgifves , att han träffas "i en stor del af Fin-

marken". Enligt L. L. L^sTADius ^) förekommer han vid Kare-

suando, i norra delen af Torneå Lappmark. För öfrigt före-

kommer han i hela Europa söderut ända till Medelhafvet, och

norrut så långt barrskogen sträcker sig; och, enligt Pallas, v.

MiDDENDORFF och J. F. Brandt , i hck ^Sibirien från Ural till

Ochotska Hafvet, och från Altai norrut så långt högstammig

skog växer.

Ekorren tillhör egentligen skogstrakterna , men ett och annat

individ förirrar sig icke sällan till trädgårdar och skogslundar på

slättbyggderna och t. o. m. uti städerna. Han är ej skygg, och

man kommer honom vanligen ganska nära innan han springer

undan; men han döljer sig gerna på den frånvända sidan af

träden. Märker han, att han är förföljd, så tager han ofta till

flygten , och springer undan det fortaste han kan , äfven på längre

afstånd. Man kan då få se honom springa ur det ena trädet

och i det andra, träd efter träd så långt man kan se. Den

skicklighet, med hvilken han kan hoppa från ett träd till ett

annat, äfven om afståndet dem emellan är jemförelsevis stort

1) Tidskrift för Jägare och Naturforskare, 1834, pag. 969.
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(7—8 alnar), är förvånande. Han brukar, då afständet är stort,

alltid hoppa ned från en högre till en lägre gren, och har der-

vid någon hjelp dels af svansen såsom ^tjve , och dels af de ut-

sträckta extremiteterna och de ofvan anförda hudflikarne mellan

dem och kroppssidorna , som lemna något vindfång. Med beun-

dransvärd skicklighet fastklamrar han sig då vid de svigtande

qvistarne med sina skarpa klor. Oaktadt denna hans skicklighet

att klättra, får man dock ofta se honom springa ned till marken,

och från denna springa upp i ett annat närstående träd, till

hvilket han skulle kunna hafva kommit från grenarne af det,

hvarifrån han nedsprungit. På marken tager han långa hopp,

och springer temligen fort, ehuru man kan märka, att träden

för honom äro den rätta platsen. Stundom har man sett honom

frakta sig öfver strömmar och gölar på bark- eller trädstj^cken.

Fångad ung blir han mycket tam , så att han kryper in i barmen

eller rockarmarne på sina vårdare , och visar dem en synbar till-

gifvenhet. Han är mycket renlig, och tvättar, och putsar ofta

sin hårpels och sin svans. Dock är han i tamt tillstånd ofta

obehaglig, när han springer fritt i rummen, derigenom att han

gifver sin urin och träck ifrån sig hvar som helst. Han ligger

ej i dvala under vintern, och man får äfven under den strän-

gaste köld se hans egendomliga spår på snön. Dessa stå parvis

med mindre afstånd mellan de främre än de bakre spåren. Han
hvilar merendels under nätterna och är i rörelse under dagarne.

Vi hafva dock någon gång sett honom i rörelse sent på en ljus

afton. Att han ofta mycket tidigt på morgonen är i rörelse,

märker man, då man jagar på spårsnö i skogsmark, emedan man
då nästan alltid i sjelfva dagningen får se hans spår. Då han

sitter stilla, håller han nästan alltid svansen uppåt längs ryggen.

Ekorren såväl som en stor del andra gnagare är till en viss grad

migratorisk, så att han stundom på sådana ställen, der man
förut endast sett en och annan, uppträder i stor mängd, dock

aldrig uti flockar, såsom fjell-lemmeln. Liksom förhållandet är

med dennes , är det vanligen under hösten och vintern som dessa

ekorrvandringar företagas. Han lefver företrädesvis af vegetabi-

lier, såsom frukter, nötter, ollon
,
svampar, frön af tall och gran,

och knoppar och unga skott af dessa träd , m. m. Då han äter,

sitter han på bakfötterna, och håller födoämnena i fram fötterna.

Han förtär stundom äfven animalisk föda , och plundrar icke sällan

småfoglars bon på ägg eller ungar. Under våren får man derföre
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ofta se talrika småfoglar, isynnerhet mesar och bofinkar, församlade

omkring honom , och genom gälla och ilskna skrik tillkännagifva

sin oro och sitt hat emot fienden till deras familj eglädje. Man

har ock stnndom ertappat honom under det han varit sysselsatt med

att verkställa dylika plundringar. Han samlar förråd dels för vintern

och dels för andra behof af nötter, ollon m. m. och lägger detta,

enligt hvad man uppgifvit, på flera ställen. Till skydd för dessa

sina förråd och för sig sjelf och sina ungar bygger han vanligen

flera täckta bon , bestående af mossa , löf och risqvistar, dels på

träden uti klykor invid stammen , och dels inuti träden uti hål.

Det händer äfven, att han dertill apterar gamla öfvergifna fogel-

bon. Ekorren lefver i monogami. Han parar sig tidigt på våren,

och sannolikt stundom redan i Februari. Yi hafva redan den

24:de April här vid Upsala sett ungar af samma år, som varit

halfvuxna. Dessa hafva således utan tvifvel varit 3—4 veckor

gamla, d. v. s. födda åtminstone i början af April. Honan går

säkerligen drägtig 5 å 6 veckor^); och efter denna beräkning

skulle således parningen hafva inträffat i Februari. Stud. S. A.

v. Post, som förskaffat oss dessa ungar, hade gjort åtskilliga

iakttagelser öfver ekorren , och försäkrade , att den ynglar 2 å 3

gånger under året. Den tidiga födseln af de nämnda ungarne

— i början af April — antyder, att han måste yngla mera än en

gång, och då man här i Upland, enligt S. Nilsson (Skand. Fauna)

i September månad skjutit en drägtig ekorrhona, synes den

nämnde sagesmannens uppgift , att han möjligen ynglar 3:ne gånger

under året, hafva mycken sannolikhet för sig. Då han för sitt

skinn (gråverk)^>arit och är mycket förföljd!, skulle han sannolikt

hafva varit utrotad, om han ej haft en särdeles stark förmåga

att föröka sig. För detta tala äfven de ofvan anförda migrati-

onerna. Honan föder, enligt uppgift, 3— 5 ungar hvarje gång. Enligt

C. QuENSEL och C. U. Ekström lemnas dessa efter omkring en månad

af föräldrarne, att sörja för sig sjelfva. Enligt S. Nilsson, skola

de vistas hos föräldrarne ända till följande våren. Då de så

fort blifva utvecklade , och ekorrarne utan tvifvel yngla mera än

en gång om året
,

synes oss den förra uppgiften sannolikast -).

1) C. U. Ekström (anf. st.) antager 4 å 5 veckors drägtigliet.

2) Man har stundom sett berättelser om huruledes ekorrungar blifvit

diade af kattor (Öfvers. af K.Vet. Akad. Förh. 1845, pag. 13). Detta är ett

liknande fenomen med det, då en glada legat ut och sedermera matat höns--

kycklingar (Zool. Garten, 1870, pag. 318).
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Ekorren jagas och fångas mycket för det goda pelsverk (gråverk),

som fås af hans skinn
,
isynnerhet i norra Kyssland och Sibirien.

Jemte menniskan lära skogsmården ochzobeln, som förfölja honom
i träden, vara hans farligaste fiender. Enligt v. Middendorff,

skall zoheln i Sibirien icke fås i andra trakter än der ekorrar

finnas. Ekorren blir dock ofta rof äfven för roffoglar. Vi hafva

fimnit lemningar af honom i bo af ormvråken.

II. Slägtet Sciuropterus^ F. Cuvier. 1825 1).

Öfverläppen är framtill delad af en fåra. Ögonen äro

stora; och öronen äro horta^ rundade^ och hårhevtixna, men
utan hårpensel. Framfötterna hafva 4 och hahfötterna 5 full-

ständiga tår, och de förra hafva en rudimentär tumme, och halcföt-

terna äro kortare än underbenet. Mellan främre och halcre extre-

miteterna förefinnes å hvardera sidan af kroppen en hitdflik (pata-

gium), som framtill understödes af ett vid os pisiforme fästadt,

långt, smalt och tillspetsadt hen, och haMill sträcker sig un-

gefär till knäet, och som kan idspännas och göra tjenst såsom

en fallskärm, under djurens språng mellan träden. Svansen.,

som är plattad och tvåsidigt hårig ^ ehuru å undre sidan tätare

hårig än hos föregående slägte, är kortare än kroppen. —
Craniet har nosen helt kort, och näsbenen äro nästan lika

långa som paymbenen. Processus postorbitales äro långa, och

bakåt-utåt riktade. Underbenets båda ben äro nedtill stundom

sammansmälta. Framtänderna äro prismatiska. Kindtänderna

hafva knÖlig krona och fullständiga rötter^ och äro å hvardera

sidan 5 i den öfre, och 4 i den undre käken, och af dem i

den öfre är den l:sta mycket liten.

1) Uti sina "Le9ons d'Anatomie Comparée" uppställde G. Cuvier 1800

för de flygande ekorrarne slägtet Pteromys. Uti ''Dents des Maramiféres"

afskilde F. Cuvier 1825 de smärre flygande ekorrarne såsom en egen gene-

risk grupp, för hvilken norra Europas och Sibiriens flygande ekorre är typen,

och som han gaf namnet Sciuropterus. Mellan dessa båda slägten råder

uti kindtändernas byggnad en väsendtiig skillnad deruti , att slägtet Fteromys

har strecktecknade , och slägtet Sciuropterus har knöliga kindtänder. Den

generiska skillnaden är således påtaglig. För vår flygande ekorre måste vi

följaktligen hafva slägtnamnet Sciuropterus. Vi få dock nämna, att G. Cuvier

uti "Eegne Animal" under slägtet Fteromys först upptagit Fteromys volans,

och derföre sannolikt betraktat denna arten såsom typ för slägtet Fteromys;

och att F. Cuvier således utan tvifvel gjort rättast i att för dem med

gtr^cktecknade tänder gifva slägtnamnet Sciuropterus.
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Enligt FiTziNGER och Baird höra till detta slägte 13 arter

från Europa, Asien och Nord-Amerika. Den betydliga storleken

af deras ögon utvisar, att de uti sitt lefnadssätt skilja sig från

dem af föregående slägte derigenom, att de äro nocturna, eller

äro i rörelse under natten, och ligga dolda under dagen. De

förekomma endast i skogstrakter, och hafva sina bon i hål i

träd. Liksom de af föregående slägte, ligga de icke i dvala

under vintern, och samla förråd af vegetabiliska födoämnen för

denna årstid. De äga samma skicklighet att klättra i träden,

som ekorrarne, men kunna taga mycket längre språng än de,

då de springa från ett träd till ett annat, emedan de dervid

uppbäras af hudflikarne vid sidorna af kroppen mellan extre-

miteterna.

Uti Europa förefinnes endast en art, som förr skall hafva

funnits i de nordligaste trakterna af Sverige, men på sednare

tiden icke härstädes blifvit iakttagen, och således egentligen

icke tillhör vår fauna. Den förekommer dock i angränsande

delar af Finland, och torde derföre kunna förirra sig derifrån

öfver den Svenska gränsen, och vi vilja derföre upptaga den-

samma.

1. Sciuropterus volans (Linné).

Flygande EJwrren,

Den täta hårfällen framom eller innanför spetsen af fram-

fotens sporrhen bildar en utstående och Iwnvex kant. Svansen,

utan håren vid dess spets., har längden ungefär lika med

af kroppslängden. Färgen ofvan på kroppen ljusgrå, med en

svag grågul anstrykning, under hvitaktig. Hårfällen på öfre

sidorna af hudflikarne bakom underarmarne svartaktig

1) Uti norra delarne af Nord-Amerika finnes en art, som står denna

m5^cket nära: Sciuropterus Jiudsonius (Gmkl.-, Baird). Den är ungefär

lika stor med den. Bakfoten från hälen till de mellersta klospetsarne är

IVio ^^Ki eller 36 mill. lång. Örat har en trubbig vinkel vid spetsen.

Hårbeklädnaden på yttre eller främre kanten af framfotens sporrben bildar

en jemn kant tillhopa med densamma på hudfliken bakom nämnde sporrben.

Svansen har en yfvigare och tätare hårbeklädnad, som emot svansspetsen

är kortare, så att denna sednare är smalare. Färgen är ofvan mörkare.

Den är gråbrun, med stark rostgul anstrykning. Svansen har ofvan äfven

något gråbrun anstrykning, med svarta hårspetsar. Den undre kroppssidans
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Sciurus volans, Linné: Systema Naturse, edit. 10:ma, pag. 64. — 1758.

„ Idem: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 13. — 1761.

Pallas: Novse species Quadrupedum etc. pag. 355. —
1778.

M „ C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 43.

™ 1798.

„ A. J. Eetzius: Faunse Svecicae pars l:ma, pag. 40. —
1800.

„ „ Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 190. —
1811.

Pteromys volans, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 392. — 1847.

,, ,, J. H. Blasius: Naturgeschiclite der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 269. — 1857.

,, ,, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 231.

Beslcr. Den är betydligt mindre än ekorren. Längd af

kroppen S^io tura eller 168 millim. L. af svansen utan håren

vid spetsen 37-2 t. eller 105 mill. i). Å ett uppstoppadt exem-

plar från Sibirien, och tillhörigt härvarande Universitets zoolo-

giska mnseum, synes kroppslängden vara något litet större.

Längden af svansen är fullkomligt lika med det uppgifna måt-

tet. L. af örat från basen af dess yttre kant 7-2 ^-

mill. L. af bakfoten från hälen till de mellersta klospetsarne

är P/,, t. eller 36 mill.

Kroppsformen synes vara något mera undersätsig än den

af ekorren, och svansen är jemförelsevis mindre , blott utgörande

ungefär Ys '^^ kroppslängden, samt har kortare, ehuru isynner-

het på undre sidan tätare hårbetäckning. Hårfällen på kroppen

är finare. Nosen är trubbig, ehuru dess spets är framskjutande

framom munnen. Nosspetsen är korthårig, med undantag af

kanterna af näsborrarne, och den djupa verticala fåran å öfver-

läppen och nosspetsen , som äro bara. Håret på hakan är kort.

Morrhåren äro svarta, och de längsta äro längre än hufvudet.

Ögonen äro särdeles stora, och å nämnde uppstoppade exem-

plar äro ögonöppningarne 9 mill. i diameter. Öronen äro tunna,

färg är ungefär den samma , som hos den andra. Den är funnen i Canada

,

och vi hafva erhållit den från Labrador. Den har af Eichardson fått nam-

net Pteromys sdbrinus.

1) Dessa 2:ne mått äro hemtade från S. NiLSSON, Skand. Fauna, der,

enligt hvad vi hafva oss bekant, nämnde mätt äro gifna efter exemplar från

jPinland, förvaradt i sprit.
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rundade, och nästan lialfcirkelformiga
,
föga utstående ur fallen,

och utan och innan håriga. Tragus är tydlig, men jemnt af-

skuren, och naken. Antitragus är liten, och hårig. Framföt-

terna hafva 4 fullständiga tår, af hvilka de 2 mellersta äro nä-

stan lika långa, och längst, och den innersta är kortast. I

stället för tumme hafva de en kort och bred knöl utan nagel.

Dessa fötter äro betydligt mindre än de bakre , och hafva nakna

fotsulor. Enligt Giebel är der mellan basen af främre extremi-

teterna och sidorna af halsen en liten hudfiik , och en dylik mel-

lan låren och basen af svansen. Hudflikarne (patagierna) å kropps-

sidorna begränsas framtill å yttre sidan af framfötternas sporrben

,

och de bilda vid spetsarne af dessa sporrben en liten lob, och

den täta härbetäckningen härstädes bildar en utstående jemn

och konvex kant. Bakåt afsmalna dessa hudflikar, och sluta

här vid nedre delen af låret. Bakfötterna äro väl så korta,

som underbenet, och hafva fotsulan framtill naken, och baktill tätt

luden. Af deras 5 fullständiga tår äro de 3me mellersta ungefar lika

långa , och den innersta kortast. Alla klorna äro spetsiga , krökta

och hvitaktiga och till dels retractila , och såväl tårna som de äro

ofvan täckta af täta och temligen långa hår. Svansens hårbe-

klädnad är något tvåsidig, så att svansen synes något plattad,

men den är mycket täthårig både ofvan och under, ehuru håren

långs midten af undre sidan äro något kortare. I afseende på

denna hårbeklädnad är den vid basen något inknipen, och der-

efter jemnbred tills nära den trubbigt tillspetsade spetsen, men

den är ej så yfvig som hos ekorren. — Äfven i afseende på

färgen öfverensstämmer det ofvannämnda Sibiriska exemplaret med

den af Nilsson gifna beskrifningeu , efter Finska exemplar. Den

fina och yfviga hårfällen, med undantag af den på svansen, är

från basen utåt till en stor del af dess längd svartblå eller

svartaktig. Derefter äro håren på öfre kroppssidan glänsande

hvitaktiga, med mer eller mindre tydlig grågulaktig anstrykning,

och med svartaktiga spetsar. Derjemte finnas å denna sida en del

längre svartaktiga stickelhår; och den mörka bottenfärgen synes

något genom den densamma betäckande ljusare färgen. Deraf

uppkommer den ljusgrå, i grågult stötande färgen, som är den

rådande på den öfre kroppssidan. På öfre sidan af främre ex-

tremiteterna äro håren mot spetsen nästan rent hvita , men dessa

extremiteter hafva främre kanten svartaktig, och derifrån fort-

sättes ett svart band till sidorna af halsen. Den bredaste delen
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af hudflikarne (patagierna) bakom framfötterna har hårfällen

svartaktig. Den bakre delen af dessa hudflikar har samnaa ljusa

färg, som kroppssidorna. Sidorna af Imfvudet och nosen ofvan

äro hvitaktigt grå. Fötterna äro ofvan något mörkare än ryg-

gen, stötande i brunt. Undre kroppssidan är hvitaktig, med
något rostgul anstrykning under hudflikarne. Svansens hår äro

vid basen mörkare, derefter grågulaktigt hvita, och vid spetsen

långt svartaktiga, och den ljusa färgen är genomlysande, så att

svansen är blekt grågulaktig med stark svart skuggning. Under

vintern skall den öfre kroppssidans färg vara ljusare.

SJielettet. Craniet: Längd 1^/20 tum eller 40 mill. Bredd

öfver yttre öronöppningarne ^V-io ^- ^Her 19 mill. Bredd öfver

kindbågarne ^V-,n ^- ^l^^r 25 mill. Nosen är kort, och näsbe-

nen räcka ungefär så långt tillbaka som mellankäksbenen, och

äro nästan lika långa som pannbenen. Dessa hafva temligen

korta bakåt och utåt riktade postorbitalutskott, och framom dem

stora incisurcB supraorlitales. Pannan är bred och konkav.

Pannbenet och ^ällbenet sammanstöta och bilda tillsammau en

knöl bakom postorbitalutskottet. Intet distinkt interparietal-

ben. JBullce ossece äro stora. Crista Icmibdoidea är temligen

skarp. Kindbågarne äro breda , och framtill bredare än baktill.

Foramina infraorhitalia äro små, ovala, och utanför dem är en

utstående kant, som nedtill bildar en knöl. Underkäkens kron-

utskott är litet, och vinkelutskottet har bakre kanten bugtig.

Balen: Bröstkotorna äro 12, ländkotorna 7, korsbensko-

torna 3, och svanskotorna 17. De 6 första svanskotorna ha

långa sidoutskott. Bröstbenet består af 5 leder, med inberäk-

ning af processus ensiformis. Mamtbrium är framtill tvåkluf-

vet. Af costcB äro 7 par genom refbensbrosken fästade vid bröst-

benet.

Extremiteterna: Skulderbladet är subtriangulärt , med

fossa prcespinata störst. Acromion har ett bredt men kort

metacromialutskott. Processus coracoideus är tvådelad. Arti-

culationen mellan öfver- och underarmen är nästan endast en

ginglymus, Öfverarmbenet är 34 mill. långt; strålbenet är 38

mill., och sporrbenet till os pisiforme 35 mill. långt. Strål-

benet och armbågbenet äro nedtill sammanvuxna. Af tummen

förefinnes endast en knöl. Klorna med deras phalanger äro,

enligt S. Nilsson, till en viss grad retractila. Lårbenet är 39
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milL, underbenet 44 niilL, ocli bakfoten från tiiber calcanei till

basen af 4:de tåns klo 34 mill. långa. Tihia och fiUda äro

nedtill på ett litet stycke sammansmälta.

Tänderna. Öfv er käken: Framtänderna äro prismatiska.

Kindtänderna äro å hvardera sidan 5, med fullständiga rötter

och knöliga kronor. Den lista är helt liten, men den är nästan

lika hög som den 2:dra. De fyra andra hafva 3:ne knölar i

både yttre och inre kanterna, men de i den inre kanten äro ej

så tydliga, som de i den yttre, och den mellersta af de förra

är stor, och de andra helt små. Från de yttre knölarne gå

tvärryggar inåt, af hvilka den bakersta bildar en liten knöl

inuti kronan å 2:dra—4:de tänderna. — Underkäken: Äfven

dess framtänder äro prismatiska. Kindtänderna äro å hvardera

sidan 4. Den främsta af dem är den minsta, men den har

dock å kronan 6 knölar. Af dessa äro de 4 stora, och de 2:ne

helt små. Den ena lilla har sitt läge vid kronans främre kant,

och den 2:dra D:o mellan de 2:ne stora å kronans yttre kant.

De 2:ne derpå följande tänderna hafva å kronan äfvenledes 6 knölar,

af hvilka 3:ne vid yttre, och 3:ne vid inre kanten, och af dessa

knölar äro de mellersta helt små. Den bakersta tanden är den

största, och har å kronan 7 knölar, nemligen 3:ne vid yttre,

och 3:ne vid inre kanten, och 1 baktill, och af dessa äro de

mellersta å de nämnda kanterna helt små, och den bakersta

särdeles trubbig

Flygande ekorren förekom, enligt Linné omkring medlet af

förra seklet i Lappland , ehuru han der var sällsynt. Detsamma

uppgifves sedermera af Thunbekg, sannolikt på grund af Linnés

auktoritet. Den har dock sedan dess, oss veterligen, icke blif-

vit anträlfad inom Svenska Lappland, så att det ser ut, som

han skulle hafva försvunnit derifrån. Enligt Gunnerus skall han

något när vid samma tid, ehuru sällan, hafva förekommit inom

Norska Finmarken. Då den till sitt lefnadssätt är nocturn , och

endast är i rörelse under skymningen, aftnarne och nätterna,

är det möjligt, att han hos oss af detta skäl blifvit förbisedd.

I Finland, der han, enligt Å. J. Eetzius, är känd under namn
Lendo-Orava eller Supi-Orava^ skall han, enligt Doct. C. Lun-

dahl, icke vara synnerligen rar. Enligt J. F. Brandt förekom-

mer han inom Europeiska Eyssland till Estland, Lifland och

1) Enligt det nämnda exemplaret från Sibirien,
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Kurland, och öfver hufvud ned till 52:dra nordliga breddgraden.

För öfrigt förekommer han inom Sibirien från Ural till Ochot-

ska Hafvet, och i söder till Altai. Norrut går han ej längre

än skogen sträcker sig , och i Nordost skall han halva sin gräns

vid floden Lena, och således icke förekomma i Kamtschatka,

enligt Pallas och J. F. Brandt.

Liksom ekorren, tillhör han skogstrakterna, och håller sig

såväl i barrskog som i björkskog, enligt Pallas isynnerhet i

gles björkskog. Han har sitt bo i hål i träden, och ligger der

dold under dagen, samt kommer icke ut, för att söka efter sin

föda, förr än under skymningen. Under vintern ligger han för det

mesta stilla i sitt bo , och lefver af det förråd , som han för detta

behof insamlat. Han ligger icke i dvala, och kommer ut, då

mildare väderlek inträffar. Han lefver företrädesvis af vegetabilier,

is)'nnerhet af knoppar och unga skott af björk och barrträd.

Hans träck skall deraf blifva så resinös, att den lätt brinner.

Den finnes i mängd vid foten af de träd, der de hafva sina

bon, och uppenbarar således dessas närvaro. På marken röra

de sig särdeles oskickligt, och hoppa med upprest svans, men

på trädens stammar och grenar springa de med stor snabbhet.

Med tillhjelp af sina patagier kunna de segla genom luften från

ett träd till ett annat, som är 20 famnar eller mera aflägset.

De uppstiga först till toppen af det träd, hvarifrån de kasta

sig , och skrida med tillhjelp af sina utsträckta extremiteter och

utspända patagier genom luften i sned riktning nedåt emot

midten af det träd , der de vilja stanna. De rikta sin fart med

svansen. Med sina krökta och skarpa klor klamra de sig lätt

fast. De lefva enslige, aldrig i flock, och under parningstiden

parvis. De föda 2—4 nakna och blinda ungar (Pallas). Enligt

C. Lundahl blifva ungarne icke så tama, som ekorrens.

Enligt uppgift af A. J. Eetzius uti hans Faunas Suecicse pars l:ma,

pag. 52, blef ett individ af Kandiga Jordekorren (Tamias pallasii) i slutet

af förra seklet af Assessor Blom taget i Dalarne, och öfverlemnadt till

Kongl. Vetenskaps Akademiens i Stockholm zoologiska museum. Ehuru den

aldrig sedan dess hos oss blifvit anträffad, och sannolikt icke förekommer

inom Sverige eller Norge, vilja vi dock med anledning af det en gång hos

oss gjorda fyndet här helt kort anföra dess kännetecken.

Slägtet Tamias^ Illigee. 1811.

Uti kroppsformen afvika de från slägtet Sciurus genom något kortare

extremiteter, och tunnare svans- För öfrigt hafva de stora kindpåsar, som
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sträcka sig till nacken. Å frainfötterna är tummen rudimentär, och den

4:de tån längst. Öronen äro korta. Svansen är lång, men kortare än

kroppen, temligen långhårig, men tunnt och icke tydligen tvåsidigt hårig.

I afseende på färgen äro de utmärkta genom ljusa och mörka långsgående

band på ryggen. — Craniet har den öfre profiikonturen bildande en jemn

båge. Öfverkäkens okbensutskott är genomborradt af ett litet ovalt fora-

men infraorbitale. Postorbitalutskotten äro små, men tydliga. Nosen är

temligen lång, och kindbågarne äro smala. Framtänderna ha å framsidan

talrika mer eller mindre tydliga små fåror. Kindtänderna , som hafva knö-

1ig krona och fullständiga rötter, äro i öfverkäken å hvardera sidan 5, och

i den undre D:o 4, men den l:sta i öfverkäken är ofta aifallande. — 4—5

arter från Europa, Asien och Nord-Amerika.

Tamias pallasii , Baird

Randiga JordeJcorren.

Sciunis striatus, Pallas: Novse species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 378. - 1778.

„ ,, A. J. Ketzius: Faunae Svecicae pars l:ma, pag, 51. —
1800.

Tamias striatus, S. Nilsson: Skand. Fauna, Däggande Djuren, l:sta uppl.

pag. 177. — 1820.

,, pallasii, Baird: Mammals of North America, pag. 295. — 1859.

cT. Kroppslängden nära 5 tum, eller 148 mill. L. af hufvudet ly^o

t. eller 42 mill. L. af örat från inre sidan af dess bas vid pannan 7io t.

eller 12 mill. Svansen räcker något framom nacken.

Ofvan rostgulaktig med svarta stickelhår. Ett svart streck genom ögat,

och ett hvitt D:o under ögat, och derunder ett svart och rostgult D:o.

På ryggen 5 svarta, och 4 mer eller mindre tydliga rostgulaktigt hvita

långsgående band, de sednare med svarta stickelhår. Det mellersta svarta

strecket börjar mellan öronen. Nacken för öfrigt gråaktig. Oronens kanter

hvita. Svansens hår äro nederst svarta, derefter rostgula, och så svarta,

och vid spetsen hvita, de på den undre sidan saknande den yttre svarta

ringen. Undre kroppssidan är hvit^).

I nordöstra delarne af Europeiska Ryssland, vid floderna Dwina och

Wytschetgda , har randiga jordekorren sin vestra gräns. Han förekommer

1) Sedan det af Baird blifvit utrönt, att den i N. Amerika förekom-

mande jordekorre, som af Linné uti Museum Adolphi Friderici, och sedan

i Systema Naturse blifvit beskrifven under namnet Sciurus striatus, är till

arten skild från den, som förekommer i Sibirien, och af Pallas blifvit

beskrifven under samma namn, så måste denna sednare få ett annat namn

,

och Baird har derföre med allt skäl gifvit honom det nu anförda.

2) Denna beskrifning antecknades, då vi d. 15 Juli 1848 vid östra

stranden af floden Dwina några mil söder om Archangel i Ryssland hade

skjutit det beskrifna exemplaret.

27
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äfven i Kasanska gouvernementet och vid södra delarne af Uralska Bergen,

och för öfrigt i hela Sibirien. Den tillreder sitt bo i jorden, och klättrar

i allmänhet icke på träden, ehuru, då den blifver oroad, den ganska

skickligt kan klättra. Den samlar vinterförråd, och ligger innesluten i sina

hålor hela vintern , men ligger icke i dvala. Den är i rörelse under dagarne.

Fångad blir den mycket tam.

2:dra Underordn. DUPLICIDENTATI , Illiger. 1811 i).

Framtänderna i 'öfvcrhälcen äro 4 , men af dessa äro en-

dast de 2:ne främre egentliga gnagtänder, med persistent pulpa

och sMrande egg, och blott de 2:ne hahre, som äro cylindrisha

och afhuggna vid spetsen^ och hafva roten shiten, äro under-

Icastade ömsning. GomhvaJfvet å craniet bildar en mer eller

mindre smal brygga ett godt styclze framom de bahtrsta 'kindtän-

derna. Sidorna af 'öfverMhsbenen äro framtill ofidlständiga.

En del af ländhotorna hafva hypapophyser.

De till denna underordning hörande gnagarne äro färre,

och förete ej en så betydande mångfald af former, som de af

den föregående. De utgöra endast 2:ne familjer: Lagomyoidce

,

och Leporidm. Den egentlige typen för underordningen är

haren, och aberrerande former af den äro piphararne (Lagomys)^

som tyckas förete en tendens till öfvergång till Hystriciderna.

Dessa i allmänhet små Duplicidentater (piphararne) äro till kropps-

formen mycket like marsvinen (Cavia)^ hafva korta öron, och lik-

som hararne, på framfötterna 5, och bakfötterna 4 tår, och sakna

yttre svans. De ha fullständiga nyckelben , och å deras cranium

äro de yttre öronöppningarne icke tubformade , och okbenen ut-

sända baktill ett långt utskott, och foramina incisiva äro mer-

endels 2:ne par. De hafva 5 kindtänder å hvardera sidan i öfre

och undre käken. — Piphararne , som icke äro talrika , förekomma

i sydöstra Europa, Asien och Norra Amerika. De utgöra den

lista familjen af Duplicidentaterna , och hafva inga representan-

ter inom vår fauna. Till denna hörer endast

Fam. LEPOEID^, Desmarest. 1804.

(Leporina, Desmarest: Diet. d'Hist. Nat. XXIV. 1804).

(Hardjur).

Kroppsformen liknar harens, och är temligen långsträckt

med väl iitbildade, för snabbt lopp bildade extremiteter, afhvilha

1) Denna underordning har af J. F. Brandt (Untersuchungen iiber die

craniologischen Entwickelungsstufen und die davon herzuleitenden Verwandt-
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äe hahre äro betydligt längre än de främre^ samt till dels plan-

tigrada, och dessa sednare liafva 5 ^ och de förra 4 fidlstän-

diga tår. Hvfvudet är något hoptryckt
,
nosspetsen hårhevuxen

,

ögonen stora ^ öronen stora och ajiånga och vid basen tubfor-

made, och svansen är Jcort^ men tydlig och hårbevuxen. —
Craniet i förening med tmderMJcen är högt och temligen hop-

trycJä. Nackbenet sträcker sig np)p på hjernkapselns öfre sida,

och bildar der ett uppjhöjdt, på sidorna tydligen begränsadt

fält, som idgÖres af det tidigt med sidodelarne sammansmälta

i7iterparietalbenet. JDe yttre öronöx^xmingarne äro tuhformade^

och bidlce ossecB äro af medehnåttig storlek. Processus p)tery-

goidei hafva den inre lamellen långt nedskjutande, och fossce

pterygoidecB äro icke slutna utåt. Foramina optica äro för-

enade. Fannan är bred, ocli pannbenen hafva merendels tydliga

och stora ptrocessus p)Ostorbiiales. Näsbenen äro mycket stora

och '.stundom längre än pannbenen. Ofverkäkens okbensutskott

äro föga idstående , och foramina infraorbitalia äro små och

belägna framom dem. Foramina incisiva äro enkla men mycket

stora, och gomhvalfvct bildar en smal transversell brygga , som

framtill begränsas af dem, och baktill af den bakre näsöpp-^

ningen. Flera af hedskotorna hafva väl utbildade parapophy-

ser. De bakre bröstkotorna och ländkotorna hafva särdeles

höga mammillärutskott eller metapophyser, och ett par af de

främre af de sednare hafva långa hypapophyser. Äcromion

har ett långt metacromialutskott. Nyckelbenen äro rudimen-

tära. TJnderarmens båda ben äro hoploddade. Vadbenet är

nedtill hopsmält med skenbenet. — Framtänderna äro å främre

sidan hvita, och de öfre främre äro der midt åt fårade och de

undre släta, ehuru stundom med föga märkbara spår till ett

par fåror. Kindtänderna äro å hvardera sidan af öfverkäken

6 , och å D:o af underkäken 5, alla med ofullständiga eller

öppna rötter och strecktecknad krona, och af dessa äro i öf-

verkäken de S:ne främsta och i underkäken de 2:ne D:o un-

derkastade ömsning. De större kindtänderna äro bildade af

2:ne af emalj omslutna lameller, och gränsen mellan dessa är

å hvardera sidan antydd genom en mer eller mindre tydlig

ingående bugt. Den lista kindtanden i underkäken har å yttre

schaften und Classificationen der Nager der Jetztwelt; in Beiträge zur nä-

hern Kenntniss der Säugethiere Russlands
,
pag. 283. — 1855) erhållit nam-

net LagomorpM.
27*
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sidan 2:ne sådana lugter. Den täljersta hindtanden i öfver-

hähen är helt liten och enhel. Be bfre hindtänderna äro höjda

utåt, och de undre inåt. Magen är enhel ^ ehuru vanligen med
en liten inhnipning ^ som antyder dess afdelning i 2:ne rum,
och blindtarmen är stor^ och i hörjan utvidgad. Gallblåsa fö-
refinnes. Fenis är riJctad halmt. Spenarnes antal är 6—10.

De till har-familjen hörande gnagarne äro väsendtligen af-

^ikande från alla andra gnagare derigenom att de liafva 4 fram-

tänder i öfverkäken, och i förening dermed sakna nyckelben,

eller hafva dessa rudimentära, under form af ossa clavicularia^

som ligga lösa i köttet, och hvarken hafva läste vid skulder-

bladen eller bröstbenet. Genom dessa karakterer, och den all-

männa byggnaden af deras cranium och extremiteter, hvilka sed-

nare endast äro utbildade för starkt lopp, synas hardjuren vara

de från de typiska gnagarne, eller mössdjuren, mest afvikande

af alla gnagare , och hafva derföre fått sin plats sist bland dessa.

De förete sig emellan den närmaste öfverensstämmelse i form,

och mellan de från hvarandra mest afvikande typerna förefinnas

sådana sammanbindande mellanformer, att man svårligen kan

finna några konstanta morphologiska karakterer af den vigt och

betydelse, att de kunna läggas till grund för uppställningen af

flera generiska grupper inom denna familj. Nyligen har J. E.

Geay ^)
,
hufvudsakligen på grund af karakterer, som blifvit hem-

tade från byggnaden af craniet , afdelat det gamla slägtet Lepus

uti 7 slägten eller genera, men de anförda kännemärkena synas

oss icke vara tillräckligen distinktiva. Vi anse oss derföre ännu

fortfarande böra betrakta alla de till denna familj hörande gna-

gare såsom utgörande ett enda slägte, Lepits Linné, till hvil-

ket således höra 35—40 arter, från Europa, Asien, Afrika och

N. och S. Amerika, och utbredda från norra polartrakterna till un-

gefär 35:te sydliga breddgraden. En anmärkningsvärd biologisk

skillnad förefinnes mellan hararne och kaninerna deruti, att de

förras ungar födas hårbetäckta och med öppna ögon, och de

sednares nakna och blinda, och dertill kommer, att de förra

icke gräfva sig underjordiska hålor, såsom de sednare.

Hardjuren hafva haft en ganska lång tillvaro , och man har

funnit fossila lemningar af dem i bengrottor och andra lager,

1) Notes on the Skulls of Hares (Leporidce) and Picas (Lagomyidcs)

in the British Museum; Annals and Magazine of Natural History, 3:rd se-

ries, vol XX, pag. 219. - 1867.
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som föra deras tillvaro tillbaka åtminstone till den pliocena af-

delningen af tertiärformationen För närvarande äro de ut-

bredda i alla trakter, såväl i skogstrakter som på öppna fålt,

och såväl på höga berg, t. o. m. ofvan skogsregionen, som i

låglandet pä odlade fält, eller stepper och sandöknar, blott der

finnes någon vegetation, hvaraf de kunna hemta sin näring.

De lefva nemligen uteslutande af vegetabilier. De äro i all-

mänhet snabba i sitt lopp, och den starka utvecklingen af de

bakre extremiteterna utvisar, att de äro utrustade med förmågan

att taga långa språng. De stora öronen ant3^da en fin hörsel,

och de stora ögonen, att de kunna se under aftnarne och nät-

terna. Den rymliga näskaviteten och de stora näsmusslorna

antyda fin lukt. De lefva ej i egentlig monogami, samt äro mycket

propagativa, och yngla flera gånger under året, och man har

bland dem t. o. m. exempel på s. k. superfoetation, eller af en

ny conception medan de ännu voro hafvande.

I. Slägtet Lepus, Linné. 1758.

Såsom enda slägtet, har det samma karakterer, som famil-

jen. Vi vilja endast något närmare redogöra för dess

Skelett. Craniet: Det är något hoptryckt, d. v. s. hjern-

kapselns och nosens höjd är något större än deras bredd. Då
det betraktas ofvanifrån , är det af en långsträckt

,
elliptisk form

,

med nosen, såsom vanligt, smalare än den bakre delen, och

med kindbågarne utgörande de mest utstående sidodelarne. Då
det betraktas från sidan, bildar dess öfre profilkontur en båge,

som är starkast böjd baktill, der nackbenets öfre del utgör det

längst bakåt utskjutande partiet. Vid pannan afbrytes nämnde

kontur genom de här högre uppstående postorbitalutskotten.

Nackbenets basilardel är bred, och genom en permanent sutur

skild från bakre kilbenets kropp. Sidodelarne hafva tydliga och

temligen långa paramastoidutskott, och vid spetsen af dessa är

ett litet, tillspetsadt och tvåledadt ben fästadt (griffelben?). Of-

vanför hvardera ledknappen är en djup grop. Nackbenets öfre

del har en skarp och mer eller mindre hög vertical crista occipi-

talis ^ och den är till större delen utbredd på öfre delen af hjern-

2) Slägtet PaIcBOlagus, funnet i N. Amerika, tillhör den miocena af-

delningen.
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skålen, samt bildar här ett upphöjdt och på sidorna skarpt afsatt

fält, som motsvarar det tidigt med de omgifvande benen samman-
smälta interparietalbenet, och på sidorna af detta fält är den nämn-
da öfre delen på vissa punkter broskartad, så att den efter en star-

kare maceration visar sig såsom ett fint genombrutet nätverk.

Samma utseende visa äfven några delar af tinning- och kilbenen.

Tinningbenet har en medelmåttigt stor hulla ossea, från hvilken

utgår en tub, som omsluter den yttre öronöppningen , och med
hvilken framtill och inåt os prooticum, och utåt och bakåt os

opisfhoticum äro förenade. Det sednare benet nedsänder ett ut-

skott
, som ligger framom den tillspetsade processus mastoideus^

och sträcker sig till nedre kanten af hulla ossea. Spendelen eller

spenbenet, som här nästan uteslutande tyckes vara bildadt af

os epiottcum, har en subtriangulär, nedåt tillspetsad form, der

det utlöper i den smala med inre sidan vid hulla ossea fast-

vuxna processus mastoideus. Fjällbenet är baktill till dels ge-

nombrutet och utsänder här ett smalt utskott, som ligger in-

nanför örontuben. Framtill gränsar det till pannbenet, och bil-

dar här upptill en knöl, som upptill och baktill begränsar or-

hita. Tinninggroparne äro nästan försvunna. Fjällbenets ok-

bensutskott sträcker sig icke långt fram på okbenet. Ledgropen

för underkäken är temligen smal, men är icke utåt begränsad

af någon upphöjd kant. Hjessbenen äro baktill något smalare,

samt tillsamman bredare än långa, och bildande en låg rygg

långs sutura sagittalis, och en l):o långs suturen mellan dem
och fjällbenen. Bakre kilbenet är genom en permanent sutur

skildt från det främre D:o, liksom äfven från nackbenets basi-

lardel. Processus pterygoidei hafva den inre lamellen nedskju-

tande i en temligen läng, men ej mycket bakåt böjd hanmlus.

lossa pterygoidea är öppen utåt, och upptill genombruten af

ett stort hål. Alce magncE äro baktill nätformigt genombrutna,

och framtill äro de genom alce parvce åtskilda från pannbenen.

Älce parvce äro stora, och sträcka sig långt fram, samt gränsa

undertill och framtill intill gombenens till orhitce hörande per-

pendiculära delar. Foramina optica äro stora samt förenade.

Det främre kilbenets kropp är lång och framtill broskartad.

Pannbenen äro genom permanenta suturer skilda såväl frän hvar-

andra, som från hjessbenen m. fl. De äro ofvan framtill mer

eller mindre tydligen konkava. De äro mycket längre än hjess-
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benen , och hafva vanligen stora och distinkta ^) processus post-

orhifales , som framtill äro begränsade af stora incistirce supra-

orhitales. Framom denna incisura, och ofvan tårbenet bildar

hvartdera pannbenet en knöl. Långs sutiira frontalis är mer-

endels en mer eller mindre tydlig låg rygg, som fortsattes af

den, som är långs sutiira sagittalis. I orbitce gränsa pannbe-

nen nedtill till aice parvce^ samt med en liten del till gombe-

nens orbitala perpendiculära delar. Plogbenet är synligt från

bakre såväl som främre näsöppningarne, och har stora och ut-

bredda aJce. Öfverkäksbenen hafva alveolardelarne å hvardera

sidan bildande en stor knöl, som framtill och nedtill uppstiger

i orbita, och mellan denna knöl och tårbenet är en smal springa.

Deras okbensutskott äro nedtill mest utstående, och derifrån

till pannbenen bilda de en mer eller mindre utstående, verti-

cal, afrundad, och stundom ojemn kant, som framtill begränsar

orbita. Framom dem synas de temligen små foramina infra-

orhitalia. De bakre öppningarne för canales wfraorhitales äro

belägna under de nämnda springorna. Framtill äro de yttre

sidorna af öfverkäksbenen genombrutna och till dels hinnartade.

Mellankäksbenens processus nasales äro långa och smala, och

stöta bakerst intill pannbenen. Båda mellankäksbenen samman-

växa med hvarandra, så att suturen dem emellan hos äldre in-

divider försvinner. Vid deras förening utsänder hvartdera bakåt

ett långt utskott, som man på grund af dess läge vid gom-

hvalfvet kallat processus palatinus , men för hvilket vi ofvan

(pag. 50) föreslagit namnet proc. vomerimts , derföre att det stöter

intill plogbenet, och icke intill något af gombenen. Dessa båda

utskott bilda i förening större delen af skiljeväggen mellan båda

foramina incisiva, och stöta baktill till plogbenet, men icke

till den mediana framstående spetsen af öfverkäksbenens pro-

cessus palatini. Foramina incisiva äro mycket långa, men
enkla , och äro å yttre sidorna , till ungefär hälften af hvart-

dera, omslutna af mellankäks- och öfverkäksbenen. Gombenen

hafva den horisontella delen helt liten, och bildande ett smalt

transverselt band bakom öfverkäksbenens processus palatim.,

och med deras fria bakre kant jemn. Deras perpendiculära

1) Ett par arter från Nord-Amerika hafva postorbitalutskotten föga

tydliga eller nästan helt och hållet sammansmälta med pannbenen. J. Geay
har för dem uppställt slägtet Hydrolagus.
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delar äro deremot stora. Deras horisontella delar i förening

med öfverkäksbenens proc. palatini bilda en temligen smal

brygga mellan de B främre paren af kindtänderna. Foramina

palatina äro tydliga ungefär midt för de mellersta kindtänderna.

Tårbenen, som, såsom vanligt, hafva sitt läge vid den främre

och öfre orbitalvinkeln , äro temligen stora, och bilda ett åt

sidan utstående verticalt hoptryckt utskott ofvan spetsen af öf-

verkäkens okbens utskott. Mellan dessa och dem äro de intra-

orbitala foramina lacrymalia. Okbenen äro starka, verticalt

hoptryckta, nästan jemnbreda och räta, å yttre sidan framtill

konkaverade, något uppstigande bakåt, och vid sin bakre ända

bildande ett trubbigt utskott, som utskjuter mer eller mindre

bakom fjällbenets okbensutskott. Deras undre kant är något

konvex. Näsbenen, som stundom äro ungefär lika långa som

pannbenen, och stundom äro längre än dessa, äro stora och

baktill bredare, samt bilda vid bakre delen af suturen dem

emellan en ingående vinkel, uti hvilken pannbenen inskjuta.

Underkäken har den uppstigande delen hög, å yttre sidan plan,

samt försedd med en långsgående grop i främre kanten, hvil-

ken utåt begränsas af det lilla och föga utstående samt trub-

biga och något inåt böjda kronutskottet. Ledknappsutskottet

är högre, och ledknappen är nästan päronformad, och baktill

afsmalnande. Vinkelutskottet är afrundadt och föga framstående,

och har en utstående köl både vid yttre och inre sidorna af

dess afrundade kant, och parallel med denne. Tungbenet har

kroppen tjock och irreguliert halfmånformig , med ett trubbigt

utskott i midten af främre kanten upptill. Utanför detta ut-

skott äro de främre eller mindre hornen fästade, livilka äro

smala och temligen korta, samt blott bestå af en led. Bakom

dessa och vid ändarne af kroppen äro de större hornen fästade,

äfvenledes blott bestående af en led, men de äro betydligt både

större och längre än de mindre. Tungbenet består således af

5 ben, nemligen kroppen och 2:ne par horn.

Bålen: Atlas har sidoutskotten ganska stora och utbredda,

samt vid basen i longitudinell riktning genomborrade af foramina

vertehralia, som icke sj^nas ofvanifrån. Den öfre bågen saknar

taggutskott, men den undre har en tydlig bakåt riktad hypapo-

phys. Epistropheus är långsträckt , och har ett långt och fram-

till högre, men ej synnerligen högt taggutskott, men saknar

hypapophys. Af de följande halskotorna hafva 3:dje— 5:te föga
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märkbara spår till taggutskott, och på 6:te och 7:de är detta

tydligt. På 3:dje— 6:te äro parapophyserna tydliga, och störst

på den 6:te. På den 3:dje hafva de blott en främre spets, och

på 4:de— 6:te både en främre och en bakre D:o, som synes

under diapophysen, eller det egentliga sidoutskottet. På den

7:de är detta riktadt något framåt. Bröstkotorna äro 12, länd-

kotorna 7 , och korsbenskotorna 3 Af bröstkotorna hafva

l:sta—9:de spetsiga och (is3mnerhet 2:dra— 7:de) långa samt

bakåt riktade taggutskott. På 10:de— 12:te bröstkotorna äro de

korta och breda, på den 10:de rätt upp, och på de andra 2:ne

framåt riktade. På 9:de— 12:te bröstkotorna, och sedermera på

alla ländkotorna äro mammillärutskotten tydliga och höga, och på

ländkotorna, med undantag af de bakersta, äro de ungefär lika

höga, som taggutskotten. De accessoriska utskotten börja synas

på den 10:de bröstkotan, och visa sig såsom en rygg på sidorna

af arcus baktill under ledutskotten eller Zygapophyserna på de

2:ne följande bröstkotorna, och på alla ländkotorna till och med
den 6:te, men de äro på alla mycket litet utbildade. Af länd-

kotorna hafva 2:dra och 3:dje hvardera å imdre sidan af corpus

en lång hypapophys, som är längst på den sistnämnda. Länd-

kotornas taggutskott äro störst pä de bakre , och på alla riktade

framåt. Deras sidoutskott eller diapophyser äro starkt utbildade,

och på 4:de—6:te äro de störst och längst, samt på alla riktade

framåt. Pä l:sta--3:dje äro de vid spetsen tvåklufna eller tväspetsi-

ga,ochpå4:de— 6:te vid spetsen utbredda. Vid listaoch 2:dra kors-

benskotorna , men isynnerhet vid den förra , äro höftbenen fästade.

Svanskotorna äro något vexlande till antalet, men i allmänhet under

20. Hos vår vanliga hare eller nordharen (Lejms timidus, Linné)

hafva vi funnit 14. Af dessa hafva 3:dje— 8:de eller 9:de tyd-

liga sidoutskott. Af de 12 paren refben äro 2:dra— 6:te paren

breda, och bredare än på de föregående gnagarne, och samma
paren äfvensom l:sta och 7:de D:o hafva utanför tuherciilum ett

uppstående utskott, så att de vid öfre ändan synas tvåklufna.

7 par äro genom refbensbrosk fästade vid bröstbenet. Detta

består af 7 leder, inclusive processus ensiformts. Manubrium
är köladt.

1) Hos (Lepus europmus från Seland) hafva vi funnit 4 korsbenskotor,

och 13 svanskotor, men en del af dessa sednare voro läugre än hos nord-

haren, v. MiDDENDORFF har å Lep. europceus, förmodligen från Tyskland,

räknat 14—15 svanskotor.
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Extremiteterna: De främre extremiteterna äro af spenslig

byggnad, och antyda ringa styrka, samt endast duglighet till

lopp. Skulderbladet är af en långsträckt, subtriangulär form,

med den främre öfre vinkeln afrundad. Dess hals är lång, och

processus coracoideus kort och tvåklufven, med den främre

delen hoptryckt och trubbig samt inåt böjd. Spina scapulce är

låg och lutande bakåt, men utlöpande i en lång acromion, som
vid spetsen har en lång bakåt riktad metacromialprocess. Nyc-

kelbenet är rudimentärt. Öfverarmbenet är långt, men kortare

än underarmen. Det är nästan rakt, och nedåt afsmalnande.

Tuherculmn majus är större än t. minus ^ samt något högre än

caput. Sulcus intertuhercularis är vid. Crista deltoidea är svag

och trubbig, samt sträcker sig icke långt ned, och sänker sig der så

småningom utan tydlig gräns. Öfverarmbenets nedre ända, som icke

är bred , har en tydlig trochlea med skarpa trochlearryggar, an-

tydande endast en ginglymus-articulation med underarmen. Fossa

anconcca är grund, men genombruteu af ett stort hål. Under-

armens båda ben äro böjda samt hoploddade efter hela sin längd,

och strålbenet är nedtill betydligt större än armbågbenet. Led-

ytan å det förras öfre ända eller copitulum har en djup grop

tvärs öfver, uti hvilken öfverarmbenets ena trochlearrygg articu-

lerar. Olecranon är stor, och har en ganska djup sulcus. Car-

pus har 9 ben, derigenom att i den lista raden ossa naviculare

lunatum \cke äro sammanvuxna, och i den 2:dra raden är ett

öfvertaligt ben (o. intermedium s. centrale) mellan ossa mul-

tangulum minus & cajjitahmi. I den andra raden är o. liarna-

tmn det största. Tummen är helt kort, men fullständig. Klo-

phalangerna hafva kloprocessen föga böjd. — Bäckenet är tem-

ligen smalt. Höftbenet är framtill bredare, med den främre

ändan (aJa) något utåt böjd, så att dess yttre sida här är kon-

kav. Kroppen är midt åt konvex, men icke kölad, och den har

framom acetabulum en låg och ojemn spina ilei. Incisurm

ishiadica major & minor äro tydliga, men grunda. Tubercidum

iJeopectinceum är föga framstående. Symphysis ossium pubis är

lång, och foramen obturatorium är nästan ovalt. Sittknölen

(tuber iscJw) är stor och nästan trekantig, med en stark utvid-

gning åt sidan. Lårbenet, som är kortare än underbenet, är

temligen starkt bågböjdt , och har den öfre ändan plattad.

Trochanter major är stor och högre än capid , och har innantill

en djup fossa trochanterica. Nedanför trochanter major, sam-
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manhängande med den, och endast genom en incisur till dels

skild från den är en temligen stor trochanter 3:tms. Midt emot

denne är å inre sidan af benet en tydlig trochanter minor. Ett

stycke nedanför denne är vid benets inre sida ett foramen nutri-

tkmi. Benets nedre ända är stor, och ofvan condyhis externm

är der baktill ett sesamoidben. Fatella är liten. Skenbenet är

rakt och långt, upptill med en starkt framstående crista tibice.

Vadbenet, som är smalt, är sammansmält med tibia till mera

än hälften af dennas längd, och dess nedre ända (malleolus ex-

ternus) är icke distinkt. Tarsus består endast af 6 ben, deri-

genom att os cuneiforme limum saknas. Stundom är det antydt

genom ett ytterst litet ben. Språngbenet har den främre ändan

(capiit) lång och framtill konvex ; och baktill har det en väl ut-

bildad, och något litet sned trochlea. Articulationen mellan

denna och underbenet är endast en ginglymus. Hälbenet är

särdeles långt, med långt utdragen kropp. Såväl mellanfots-

som tåbenen äro särdeles långa , och endast tillstädes för 4 tår.

Klophalangerna äro föga böjda. ^)

Ehuru vi, såsom ofvan blifvit anfördt, icke hafva kunnat

finna några dugliga konstanta karakterer för uppställningen af mera

än en generisk grupp inom familjen Leporidce, anse vi dock,

att hararne och kaninerna böra betraktas såsom utgörande 2:ne

särskildta subgeneriska grupper under slägtet Lepus. Yi karak-

terisera dessa sålunda:

1. Underslägt. Lepus.

Den bakre näsöppningen (choance narium) upptager mera än hälften af

afståndet mellan kindtandraderna. Ungarne födas med öppna ögon och hår-

betäckta. Lefva icke i underjordiska hålor. — Typer för denna grupp äro

Lepus timidus
,
LiNNÉ, och L. europcsus, Pallas.

2. Underslägt. Oryctolagus

Den bakre näsöppningen (choance narium) upptager icke eller knappt

hälften af afståndet mellan kindtandraderna. Ungarna födas blinda och

nakna. Gräfva gångar i jorden, hvari de dölja sig under dagarne. — Typ

för denna grapp är kaninen, Lepus ciiniculus , Linné.

1) Efter skelettet af Lepus timidus: LiNNÉ.

2) Af OQvxTi]g, gräfvare, och Xayoj?, hare. J. Gray har, såsom redan

ofvan pag. 278 blifvit antydt
,
gifvit nanmet Cuniculus ät denna grupp, men

vi hafva å samma ställe upplyst, att detta namn långt förut af Wagler
såsom genusnaran blifvit gifvet åt lemlarne.
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Underslägtet Lepus (sensu strictiori).

Se ofvan!

1. Lepus timidus, Linné.

Nordharen.

Öronen från pannan föga eller iche längre än liufvudet.

Svansen utan håren räcJcer iclce till knäleden, då hakre extre-

miteten utsträcJces, och är antingen helt och hållet hvit, eller

med ett gråaldigt långsgående streck ofvan. Näsbenens största

bredd innehålles iche 2:ne gånger i deras längd. Ben l.sta öfre

kindtanden har 3:ne tydliga ingående emaljbugter, nemligen 1

i den inre , och 2:ne i den främre kanten.

Lepus timidus, Linné: Systema Naturse, edit. X:ma, pag. 57. — 1758.

„ „ Idem: Fauna Svecica, edit. Ilida, pag. 9. N:o 25— 1761.

„ variabilis , Pallas: Novsb Species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 2. — 1778.

„ timidus, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 38.

- 1798.

,, A. J. Eetzius: Faunae Suecicse pars I:ma pag. 31. —
1800.

,, variabilis. Pallas: Zoographia EossoAsiatica, vol. 1, pag. 145. —
1811.

,, borealis , S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 211. — 1820.

,, variabilis, Idem: Illuminerade figurer till Skandinaviens Fauna, 6:te

häft. pl. 16; 7:de haft. pl. 19 & 22. - 1832.

,, ,, C. U. Ekstköm: Tidskrift för Jägare och Naturforskare,

1834, pag. 977, med 3:ne plancher.

,, canescens, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag,

429. - 1847.

„ borealis, Idem: ibm, pag. 440. — 1847.

„ timidus, W. Liljeborg: Kongl. Vetenskaps Akademiens i Stockh.

Handl. 1850, pag. 267. - 1851.

,, variabilis, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lauds, pag. 420. - 1857.

„ timidus, A. E Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 280, med
figurer, — 1865.

,,
variabilis, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, Histoire

Naturelle des Mammiféres, pag. 251. — 1869.

An7n. Allt sedan Erxleben (Mammalia, 1777), Gmelin (Systema Na-

turae, edit. XIII:ma, 1788), Sohrebkr (die Säugthiere, 1792) och Pallas

(Zoographia EossoAsiatica, 1811), begingo det felet, att på den i mellersta
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och södra Europa vanlige haren, eller den hos oss så kallade tyske haren,

tillämpa det af LiNNÉ både i S3^stema Naturse och Fauna Svecica åt vår

vanlige hare, eller nordharen gifna namnet Lejms timidus, har det hos ut-

ländska författare varit i bruk att bibehålla denna namnförvexling, allt med
åberopande af Linnés auktoritet. T. o. m. den noggranne J. A. Wagner
(Schrebers Sängtliiere, Supplementband, 4:te Abthl. 1844), och J. H.

Blasius (Naturgeschichte der Säugethiere Deutsclilands
,
1857) hafva begått

samma fel. Den af Linné gifna beskrifningen, uti hvilken bland annat före.

kommer ''apud nos cestate cinereus, liyeme semper albus. Caudavero

semper alhaP utvisar tydligen, att detta namn endast kan tillämpas

på nordharen. Orsaken till detta missförstånd är tydligen den, att Linné,

då han beskref vår hare , var af den öfvertygelse , att den i mellersta och

södra Europa förekommande haren vore af samma art , som vår, och derföre

i Systema Naturse begick det felet , att om dess geografiska utbredning säga

:

"habitat in Europa", samt att han dessutom gifvit förvillande citater. Der-

till kommer, att de resp. författarne länge icke kände, att den i Sverige

allmänne haren är af en annan art än den i mellersta och södra Europa

vanlige , och derföre antogo det såsom gifvet , att Linné med det af honom

gifna namnet afsett den hare, som var den vanlige i de trakter, der de

vistades. Vi anse oss emellertid skyldige att åt vår hare, eller nordharen

återbörda dess företrädesrätt till det af Linné gifna namnet, sedan det till

fullo blifvit utredt, att vi i Sverige blott hafva en art, på hvilken detta

namn kan tillämpas. Uti Öfversigten af Kongl. Vetenskaps Akademiens För-

handlinger för 1844, pag. 133, och sedermera i Skandin. Fauna, Däggdjuren,

2:dra uppl. har S. NiSSON framställt den åsigten, att de 2:ne färgvarieteter,

mider hvilka nordharen hos oss förekommer, och som af nämnde Författare

först blifvit beskrifna och afbildade i Illuminerade Figurer till Skandinavisk

Fauna, utgöra 2me särskildta arter, hvilka i Skandin. Fauna blifvit så-

lunda karakteriserade

:

"M o hare eller Sydhare (Lepus canescens NiLSS.)"

"Öronen kring hela spetsen omkring 6 linier bredt och längs större

delen af bakre kanten svarta; fällen mot bottnen askeblå; färgen om som-

maren ofvan och på sidorna gulaktigt gråbrun, om vintern blågrå. Svansen

mycket kort, yfvig och helt hvit. Öronen framlagda räcka (vanligen) blott

till eller föga framom nässpetsen."

"Fjellhare eller Nordhare (Lepus horealis NiLSS.)"

"Öronen blott i spetsen, omkring 3 linier bredt, svarta; fällen i bottnen

hvit eller livitaktig; färgen om sommaren ofvan och på sidorna gråbrun, o ni

vintern rent hvit. Svansen kort yfvig och helt hvit. Öronen framlagda

räcka V2 eller 1 tum framom nässpetsen."

A ofvan anförda ställe i Öfvers. af Kongl. Vetensk. Akad:s Förhandl.

1844 pag. 134 har Prof. C. J. Sundewall bland annat yttrat; "Några få

olikheter i form och proportion tyckas verkligen finnas mellan dessa båda

former, men de äro så föga constanta att de ej kunna begagnas såsom cha-

racterer." Samme Författare har på samma ställe lemnat en särdeles in-

tressant tabell öfver af honom tagna mått å dimensionerna af flera exemplar

af de olika könen af båda formerna, hvaraf det tydligen framgår, att inga
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skiljaktigheter i kroppsdelarnes proportioner dera emellan förefinnas. Då för

dem inga karakterer, grundade på tand- eller benbyggnaden , kunnat finnas

,

eller af de nämnde författarne blifvit framställde, äterstodo endast olikhe-

terna i färgteckningen att åberopa såsom grund för artskillnad. Då dessa i

allmänhet endast i och för sig icke anses såsom tillfyllestgörande för att

grunda artskillnader, isynnerhet då det är frågan om former, som i detta

afseende äro underkastade så betydande vexlingar både efter årstiderna,

åldern och localerna , och till dels äfven könen , som nordharen — hvilket för-

anledt Pallas att gifva honom artnamnet variahilis — var det från början

med, tvifvel på dessa formers betydelse af arter som vi under ett par är

(1848— 1850) gjorde iakttagelser öfver detta ämne, och kommo till det re-

sultat , att de endast kunna betraktas såsom på klimatet beroende färgvarie-

teter af en och samma art
,
Leptis timiäus , LiNNÉ ^). Vi hafva haft till-

fälle att undersöka exemplar af Lepus horealis Nilss. från Skåne, från

Norra Eyssland och Finmarken, och från Svenska Lappland, och vi hafva

funnit ungefär lika stor skillnad mellan de Skånska och de andra nämnda

exemplaren af denna foim, som mellan den och Lepus canescens, Nilss.

C. J. SUNDEWALL 3'ttrar (å anf. st.), att han icke förraärkt någon öfvergång

mellan båda formerna. Vi hafva dock flera gånger haft tillfälle att under-

söka gamla hanar af Lepus canescens, t. o. m. från Sliåne, som genom sin

mycket ljusa hvitaktiga vinterfärg på öfre kroppssidan, och den mindre

utbredningen af den svarta färgen på öronspetsarne närmat sig så mycket

till den Skånska formen af Lep. horealis, att skillnaden dem emellan varit

högst ringa. Liksom den Irländska formen (Lep. hibernicus) af Lepus ti-

midus Lin., enligt W. Thompson, icke under vintern blir hvit förr än vid

högre ålder (8:de året), så får ej heller den form af samma art hos oss, som

blifvit kallad Lep. canescens, förr än i en högre ålder, och sannolikt, enligt

de iakttagelser vi haft tillfälle att göra
,
isynnerhet hanarne , i vinterdrägten

den hvitaktiga färg, som närmar den till den typiske Lepus timidus Lin.,

eller Lep. horealis Nilss. Man finner för öfrigt, att de yngre af denna

sednare formen i vinterdrägten, t. o. m. i mellersta Sverige genom sin

mindre rena hvita färg på ryggen, och den större utbredningen af den

svarta färgen på öronspetsarne närma sig mycket till den vanliga formen af

Lep. canescens. Den högnordiska formen af iep, horealis i vinterdrägt afviker

från den från mellersta och södra Sverige derigenom att dess hårfäll är finare

och yfvigare, den hvita färgen renare, och ryggen saknande svarta stickel-

hår, det svarta vid öronspetsarne ytterst litet, och den främre sidan af

öronen helt hvit. Om man således framlägger bredvid hvarandra vinter-

drägterna af alla färgformerna af Lepus timidus, nemligen l:o Lepus Jiiber-

1) Kongl. Vetensk. Akad:s Handl. för 1850 (tr. 1851) pag. 267-271.

— Denna åsigt understödjes också i väsendtlig grad af den af B. Ljungdahl

(Tidskr. för Jägare och Naturforskare 1834, p. 1075) i trakten af Ströms-

holm i Vestmanland gjorda iakttagelsen, att i en och samma kull af ungar

af en hona, som tillhört varieteten L. horealis, blifvit på senhösten anträf-

fade dels sådana, som tillhört denna varietet, och dels sådana som tillhört

varieteten L. canescens.
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niciis, som i sina yngre år icke undergår någon synnerlig drägtfÖrändring ')

;

2:o den vanlige Lep. canescens; 3:o den äldre och ljusare hanen af denne;

4:0 Lep. horeaUs från Skåne; 5:o densamme från mellersta Sverige och

Norrland; och 6:0 densamme från Lappland, Finmarken och norra Ryssland,

så finner man lätt, att de utgöra en sammanhängande series af former

af en och samma art, framkallade genom olika klimatiska inflytelser. Sedan

vi å anförda stället framställt dessa åsigter rörande de båda färgvarieteterna

af nordharen, eller nära nog samtidigt dermed, har Prof. A. Th. v. MlD-

DENDOEFF uti en utförlig afhandling 2), som sysselsätter sig dels med den

föränderiighet, som den så kallade oföränderlige, eller tyske haren uti sin

färgteckning företer vid den norra gränsen för sin geografiska utbredning,

eller i de trakter, der han måste uthärda ett hårdare klimat; och dels med
den motsatta föränderlighet i nämnde hänseende , som nordharen företer vid

den södra gränsen för dess utbredning. Uti denna afhandling har han

kommit till ett resultat, som är fullt öfverensstämraande med det, som vi

framställt. Han visar häri, att den tyske haren inom Ryssland antager en

mycket ljus vinterdrägt, uti hvilken den hvita färgen sträcker sig långtupp

åt kroppssidorna , och allt mer och mer undantränger den öfre kroppssidans

gråbruna färg; och att den uti denna drägt är identisk med Pallas' Lepus

hyhridus , och Nilssons Lepus medius^). Han anför derefter, att Lepus

canescens Nilsson, ehuru sparsamt, förekommer vid södra kusten af Finland,

och i Lifland, och att den påtagligen är en sydlig färgvarietet af Lepus

variolnlis Pall. eller Lep. timidus Lin. Åtskilliga år sednare har J. H.

Blashjs"*) samlat ytterligare raaterialier till denna frågas lösning, samt

dervid kommit till samma resultat. — Afven i Norge har man den sednare

1) Ett dermed fullt analogt förhållande företer småveslan {Mustela ni-

valis, Lin.) som i södra Sverige icke antager någon vinterdrägt, men i

mellersta och norra delarne af landet under vintern blir helt hvit. På

samma sätt anlägga norra Sibiriens lemlar en ljusare vinterdrägt, som icke

tillkommer vår fjell-lemrael.

2) '"Ueber die, als Bastarde angesprochenen Mittelformen zwischen

Lepus europceus Pall. und L. variahilis Pall.; in Bulletin de la Classe

Physico-Mathématique de TAcademie Lnpér, des Sciences de S:t Pétersbourg.

Torne IX, 1851, pag. 209.

3) Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, l:sta uppl. pag. 224. — 1820.

Denne är beskrifven efter exemplar från Seland, och kallas derföre af För-

fattaren Seländska Haren. — Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tid-

skrift, 6:te årgången, 1868, är en af M. v. Wkight tecknad figur öfver

denna färgvarietet af tyske haren , utan uppgifven local för exemplaret ; men

sannolikt har det varit från norra Ryssland. Af denna utmärkta vinter-

drägt följer, att äfven den tyske haren icke kan representera en grupp af

"oföränderliga harar". En ändå ljusare vinterdrägt af samma form har

ScHREBER (Die Säugthiere) afbildat å planchen 235, C.

4) Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands
,
pag. 422 & följ. —

1857.
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tiden iakttagit den grålivita fårgvarieteten af nordharen
,
nernligen i Jäde-

ren , och funnit den ovanligt stor derstädes. Det är särdeles betecknande

för denna färgvarietets betydelse , att man sålunda i Norge anträffat den på

den trakt, som af alla i detta land synes hafva det blidaste klimatet, och

som bland annat är utmärkt genom Ilex-vegetationen. — Blasius antager

den i de nordligaste trakterna af N. Amerika förekommande haren (Lepus

glacialis, Leach) för samma art, som vår nordhare, och Baird (Mammals

of North x4.merica pag. 578; säger, att han icke kunnat finna några karak-

terer, som i vinterdrägten skilja båda från hvarandra, äfvensom, att det är

mycket svårt att finna någon skillnad dem emellan i formen af craniet.

Vid jemföielse med ett cranium af denna art från Grönland hafva vi funnit

skillnaderna i craniiformen mellan den och nordharen obetydliga , och mindre

än de , som förefinnas mellan renen på Spetsbergen och den hos oss. Största

afvikelsen förete framtänderna ^) ; som både i öfre och undre käken äro

längre och smalare , än å vår hare , och de i öfre käken äro å främre sidan

ganska starkt konvexa , med föga märkbar långsgående fåra. Craniet är alls

icke smalare än det å vår hare. Det upphöjda öfre fältet på pars occipi-

talis saknar den längsgående köl å dess midt, som vi alltid funnit både hos

nordharen och den tyske haren. Hos den grönländske haren är den svarta

öronspetsen mindre , men skillnaden i detta hänseende mellan den och norra

Rysslands och Finmarkens nordhare är ej betydlig. Hos denne sednare hafva

vi funnit den svarta öronspetsens höjd endast vara 5 mill. Skillnaden uti

framtändernas form torde härleda sig derifrån, att Grönland icke har någon

egentlig trädvegetation, på hvilken dess hare kan få göra samma bruk af

sina framtänder, som var nordhare. Det synes oss derföre , som Blasius

skulle hafva goda skäl för sitt påstående, och att den grönländske haren

följaktligen skulle kunna betraktas såsom en högnordisk varietet af samma

art , som nordharen. Denna åsigt biträdes äfven af Robert Brown : On the

Mammalian Fauna of Greenland; Proceedings of the Zoological Society of

London, 1868, pag. 351.

Beshr. Längd af kroppen frän spetsen af nosen till basen

af svansen — å en i nordöstra Skåne skjuten äldre hane, af

variet. Lep, horealis Nilss. , som vi hade tillfälle att undersöka

strax efter det den hade blifvit skjuten — ISVm ^^^^ ^ller

543 millim. L. af hufvudet S^V-io eller 112 mill. L. af örat

från basen af den utåt vända sidan och utan inberäkning af håren

vid spetsen 4720 t- ^ller 121 mill. L. af bakfoten från hälen

(tuber calcanei) till spetsen af klon å ena mellersta tån 5Y]o ^- ^Her

1) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 7:de årgången (1869),

pag. 96.

2) Denna afvikelse torde dock icke förefinnas hos den form af denna

art , som förekommer i andra trakter af N. Amerika , emedan dessa tänder

å de af Baird (anf. st. pl. 56 ,
fig. 1) lemnade figurer förete den hos nord-

haren vanliga formen.
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162 mill. L. af svansen utan håren 2720 ^- eller 61 mill. —
Hos en yngre hona af samma varietet, förmodligen af lista

kullen af samma år, och skjuten i början af December vid Up-

sala, hafva vi funnit följande dimensioner: Kroppslängden 19 t.

eller 570 mill. L. af hufvudet 3Vio t. eller 111 mill. L. af

örat från basen af den utåt vända sidan, och utan håren vid

spetsen 3^V2o ^' framfoten fr. armbågen

eller spetsen af olecranon till spetsen af klon å 2:dra tån TY^j

t. eller 213 mill. L. af bakfoten fr. knäet eller patella till

spetsen af klon å ena mellersta tån IO72 t. eller 315 mill. L. af

bakfoten fr. hälen 572 t. eller 165 mill. L. af svansen utan

håren l^Vio eller 55 mill. L. af den svarta öronspetsen 720 t-

eller 14 mill. Den äldre hanen blir, åtminstone stundom, något,

fast icke betydlit större. Honan företer, enligt de af C. J. Sun-

DEWALL gifna måtten, ungefär samma dimensioner, som hanen,

men hon har i allmänhet en något mera undersätsig kroppsform

,

och synes derföre ofta vara större. Ofta har hon något kortare

hufvud och kortare öron. En gammal hona , hvars kroppslängd

,

enligt S. Nilsson (lUum. fig.) var nära 2 fot eller 600 mill.

hade öronen 3^^ t. eller 105 mill. långa, och hufvudet af

samma längd — Den andra varieteten, Lep. canescens Nilss.

företer samma proportioner, som föregående varietet, enligt de

af SuNDEWALL Icmuado måtten, men blir i de sydligare delarne

af Sverige i allmänhet större, än den. För öfrigt äro både den

och den föregående underkastade ganska betydande individuella

variationer i detta afseende. En yngre hona, i samma ålder

som den yngre honan af föregående varietet, hvars dimensioner

ofvan blifvit anförde , och skjuten vid Upsala vid samma tid , som

den, företedde följande dimensioner: Kroppslängden 18 t. eller

540 mill. L. af hufvudet 31V20 eller 109 mill. L. af örat

fr. basen af den utåt vända sidan, och utan håren, 4 t. eller 120

mill. Framfoten fr. spetsen af armbågen 67io t. eller 207 mill.

Bakfoten fr. knäleden 97io t. eller 291 mill. D:o fr. hälen

57io t. eller 162 mill. Svansen utan håren 2Vio t. eller 72

mill. Den svarta öronspetsen ^720 ^- eller 20 mill. lång. Äldre

individer ernå en något större storlek, stundom omkring 2 fots

kroppslängd. Honan af denna varietet företer samma skiljaktighet

1) Den norrländska nordharen är vanligen mindre än den i södra och

mellersta Sverige.

28
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från hanen, som den af föregående, och har i allmänhet något
kortare och vid spetsen bredare öron.

Den trubbiga nosen med något uppsvälld öfverläpp, som
framtill är delad af en bred och naken fåra, det jemförelsevis

korta hufvudet, de stora och mörka ögonen, de långa öronen,

de stora bakfötterna, och den korta uppåt böjda och yfviga

svansen gifva hararne ett lätt igenkänneligt utseende. Kropps-
formen hos nordharen är i allmänhet temligen smärt, hos hanen
smärtare än hos honan , och hufvudet i proportion till den öfriga

kroppen är litet och kort. Det är något hoptryckt. JSFosspet-

sen är rörlig och hårbevuxen, och endast kanterna af de sneda

nästan apicala näsborrarne äro nakna. Pannan är kullrig. Morr-
håren bilda 5 rader, och de längsta räcka stundom något litet

bakom öronen. Ofvan hvartdera ögat äro några längre hår.

Öronen äro elliptiska , vid basen bildande en sluten tub , och der-

efter starkt konkava, och med främre kanten något inviken,

och räcka, då de böjas framåt, vanligen något förbi nosspetsen,

hos hanen mera (stundom nära 1 tum), hos honan vanligen mindre.

Spetsen är afrundad, och något trubbigare hos honan. Utvän-

digt äro de täthåriga, och invändigt nakna, med undantag af

trakten närmare den yttre eller bakre kanten af öronspetsen.

De främre extremiteterna äro i proportion till de bakre små
och spensliga, med underarmen tunn, och sjelfva foten kort.

De såväl som de bakre hafva trampytan luden af en tät och

temligen lång
,
något krusig och sträf hårfäll. Af de 5 fingrarne

eller rättare tårna är tummen helt kort, och sitter så högt,

att den ej berör marken. Den mellersta tån är den längsta.

Klorna äro föga hoptryckta, nästan trekantiga. Bakfötterna, som äro

ungefär 1 V2 gånger längre än de främre, äro dessutom utmärkta

derigenom att de endast hafva 4 tår, samt äro delvis, d. v. s.

vid vissa tilllfällen, planiigrada, och hafva sjelfva foten nära 3

gånger längre än den främre. Deras underben är nedtill smärt

i förhållande till den stora foten. Klorna äro mera hoptryckta

än de å framfötterna. Svansen, som är uppåt böjd, är yfvig

och kort, så att den, då håren icke inberäknas, icke räcker

till lårbenets nedre ända , eller knävecket å den bakåt utsträckta

bakre extremiteten. Den har derföre utseendet af en yfvig hår-

tofs. Hårfällen är fin och tät, yfvigast och tätast i vinterdräg-

ten, och stigande i finhet, täthet och yfvighet ju längre upp

emot norden nordharen förekommer; hvadan skinnet af densamme

i
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från de nordligaste trakterna anses vara bäst till pelsverk. D 3

består af 3 slag af hår: bottenfällen, som är temligen lång

de egentliga och längre håren, och de längsta håren, som ut

göra glesare stickelhår. Den öfre kroppssidans hårfäll är någo

litet krusig, och den undre sidans D:o är rät, och under vin-

tern längre än den öfres. Nordharen har 2:ne olika drägter:

en sommardrägt, och en vinterdrägt. Då dessa drägter anläg-

gas genom hårfällning, följer deraf, att han fäller håret 2:ne

gånger under året: en gång under hösten, och en gång under

våren. I mellersta Sverige hafva vi iakttagit denna fällning

i slutet af Mars och i April , och i slutet af Oktober, och bör-

jan af November. Enligt hvad vi iakttagit, är höstfällningen

något långsammare än värfällningen. Under höstfällningen hafva

vi erfarit, att nacken, halsen, och den bakre delen af länden

först blifva hvita. — Honan har 5 par spenar.

Färgen. l:o. ^orea?'/5 eller Fjellharen , Nilss. Som-
mar dr äg t en: Kroppen ofvan och, på sidorna mörkt gråbrun, med

talrika, gulbrunaktiga, och i j^ttersta spetsen svartbruna stickel-

hår. De egentliga håren hafva en svartbrun spets, och innan-

för den en gulbrun ring. Bottenfällen på dessa delar är under

midten af sommaren (Juli) äfven i den högre norden ljusgrå;

men sednare på hösten hvitaktig. En del längre stickelhår äro

svarta. Nosen och trakten omkring ögonen äro rostbrunaktiga.

Den svarta öronspetsen är, liksom i vinterdrägten liten, och

omkring 10 mill. hög, och sträcker sig antingen icke, eller på

sin höjd lYio t- eller 37 mill. ned åt bakre eller yttre kanten

af örat, hvilken är mer eller mindre hvit; och öronen äro bak-

till för det mesta ljusgrå, och framtill mörkt gråbrunaktiga.

Halsen är undertill af samma färg, som ryggen. Hakan,

bröstet och buken äro hvita, med skarp färggräns. Svansen

är hvit, med ett gråaktigt band ofvan långs midten. Främre

extremiteterna äro på underarmen framtill och foten ofvan, och

de bakre på fotens öfre sida rostgula. Fotsulorna äro smutsigt

gulhvitaktiga. Iris är brunaktig. — Ungarne äro mörkare , med

den rostbruna färgen på nosen och fötterna mera dunkel. —
Vinterdrägten: Föränderlig i mån af det olika nordliga läget

för localen, och äfven i mån af åldern. I den högre norden:

Lappland, Finmarken, Norra Kyssland, etc. är den, åtminstone

den äldre, i denna drägt öfver allt snöhvit, med undantag

af de smutsigt hvita fotsulorna, ocli den svarta öronspetsen,

23*
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hvars höjd endast är omkring 5 mill. På ryggen har denna

form inga svarta stickelhår. Något sydligare: Norrland och

norra delarne af Svea Land är den äldre äfvenledes snöhvit,

men den svarta öronspetsen är omkring 10 mill. hög, och på
ryggen förmärkas en del glesa svarta stickelhår. Längre söderut,

i mellersta Sverige , blifva de svarta stickelhåren på ryggen tal-

rikare, och den hvita färgen på öronens framsida har merendels en

svag gråaktig skuggning , och vanligen finnes en rostgul fläck öf-

ver hvartdera ögat. I Skåne är den äldre nordharens vinterdrägt

äfvenledes hvit , men den svarta öronspetsen är större än pä den

i mellersta Sverige, och obetydligt mindre än den, som man
stundom iakttager hos gamla hanar af L. canescens derstädes,

samt 12—15 mill. hög. De svarta stickelhåren på ryggen äro

särdeles talrika, och ryggen har långsåt midten en svag grå-

aktig anstrykning. Ofvan hvartdera ögat är en rostbrun fläck,

och öronen äro pä främre sidan gråbrunaktiga. Bottenfällen är

å alla dessa färgvarieteter i vinterdrägten hvit, och klorna äro

svartaktiga. — Hos en yngre hona, skjuten d. 2:dra December

vid Upsala, och förmodligen af l:sta kullen för samma år —
densamma, hvars mått ofvan blifvit anförda — hafva vi funnit

vinterdrägten hvit, med grågul nosspets, en grågul fläck ofvan,

och en D:o bakom hvartdera ögat, och hjessan gråbrun. Öronen

voro vid basen samt baktill hvita, men å främre sidan gråbruna,

med inblandade hvita hår. Den svarta öronspetsen var 7-20

eller 14 mill. hög, men sträckte sig icke ned åt bakre eller

yttre kanten af örat. På kinderna och ryggen voro talrika svarta

stickelhår. Svansen var helt och hållet hvit. En annan yngre hona,

skjuten å samma ställe och vid samma tid , var af samma stor-

lek, och tycktes vara af samma ålder, men hade nosspetsen

blekare, och den gråbruna färgen på hjessan mindre utbredd,

och endast förekommande på dess bakre del, samt öronens främre

sida nästan helt och hållet hvit, endast med en ytterst svag

gråaktig skuggning långsåt i). En yngre nordhare af lista års-

kullen af denna varietet, fångad såsom liten unge i nordöstra

1) Den här anförda skillnaden utvisar individuella olikheter i drägtens^

utbildning; och då dessa ungdrägter jemföras med den af S. Nilsson i

Illum. figurer till Skand. Fauna, beskrifna yngre, som saknat den gråbruna

fläcken på hjessan, så finner man, att denne varit i mera utbildad drägt,

äfvensom att vinterdrägten hos de yngre under vintern allt mer och mer

ljusnar genom de gråbruna hårens fällning.
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Skåne vid Vestra Wram, och sedermera, efter att hafva blifvit

märkt, utsläppt, och skjuten derstädes under följande vinter,

var på r3^ggen något gråaktig, och hade den gråbruna färgen

på hufvudet och öronen mera utbredd än hos de ofvan anförda

yngre.

2:0. Lepus canescens eller Mohären, Nilss. Sommar- '

dr äg t en: Den liknar i denna drägt mycket den föregående va-

rieteten , men kännes från den derigenom att den har den svarta

öronspetsen omkring Vio ^- ^^l^r 21 mill. hög, samt den svarta

färgen från densamma nedstigande nedom midten af örats bakre

eller yttre kant; samt derigenom att den på nosen och trakten

omkring ögonen icke har den rostbrunaktiga färg , som der förefin-

nes hos den föregående , utan har på dessa delar ungefär samma

gråbruna färg, som pä den öfriga delen af hufvudet. Öronen

hafva icke den bakre kanten hvit. Den gråbruna färgen på

ryggen och kroppssidorna är något ljusare än hos föregående,

med något mera gulbrunaktig anstrykning; och svansen har det

gråaktiga bandet ofvan långs midten bredare och mörkare. Ung-

drägten under sommaren beskrifves sålunda af S. Nilsson: "Unge
i Augusti månad: Ofvan gråbrun med gulaktiga stickelhår.

Kring ögonen en ljusare grågul fläck. Morrhåren svarta. Öro-

nen mer grå än ryggen , samt i spetsen svarta. Hakan , bröstet

och magen hvitblacka; svansen under hvit, ofvan askegrå med

gulaktiga hårspetsar. Benen gulbruna, låren på insidan hvit-

aktiga." — Vinter dr ägten: Äldre från mellersta Sverige:

Hårfällen tyckes vara något gröfre än på föregående varieteten.

Nosspetsen blekt grågulaktig; pannan och hjessan grågulaktiga,

med hvita hårspetsar, som till en del dölja den grågula färgen

under. En liten brunaktig fläck är ofvan ögat , och en gulbrun-

aktig sådan nedgår från hjessan bakom detsamma. Öronen äro

å främre sidan gråbrunaktiga , och den svarta spetsen är unge-

fär ^720 t- 20 mill. hög, och den svarta färgen nedgår

från den ungefär till midten af öronens bakre kant. Öronen äro

för öfrigt på den bakre sidan hvitaktiga. Kroppen är ofvan

och på sidorna gråhvit eller hvitaktigt blågrå, derigenom att

håren på dessa kroppsdelar nedanför den blåhvita spetsen äro

mörkare brunaktige. Derjemte har ryggen talrika svarta stickel-

hår, och äfven en del kortare svarta hårspetsar. Bottenfällen

är här ljust blåhvit. På de främre extremiteterna är främre

sidan af underarmen långsåt och några fläckar på öfre sidan
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af tårna vid deras bas gulbruna, och fläckar af samma färg

finnas vid basen mellan tårna å bakre extremiteterna. Undre
kroppssidan och svansen äro rent hvita. I Skåne hafva de i

denna drägt vanligen nosspetsen
,
pannan och hjessan något mör-

kare gulbrun aktiga. För öfrigt är färgen hos gamla hanar af

denna varietet i vinterdrägten stundom mycket ljus, så att den

gråhvita färgen på ryggen är mycket hvitaktig. Hos en yngre

hane, skjuten vid Upsala i början af December, hafva vi funnit

följande vinterdrägt: Nosspetsen brunaktig; öfre läpparne ljust

gråaktiga, med sjelfva kanten och en fläck vid yttre sidan af

hvardera näsborran hvita; hjessan grågulaktig med hvita hår-

spetsar; öronen pä främre halfvan gråbrunaktiga , och på den

bakre hvitaktiga. Den svarta spetsen något öfver 7) tum hög,

och sträckande sig ned till nära midten af örats bakre kant;

en brunaktig fläck ofvan hvartdera ögat; kroppen ofvan och på
sidorna gråhvit, med någon grågul anstrj^kning midtåt ryggen,

derigenom att håren nedom den blåhvita spetsen hafva en grå-

gul ring; vid basen är fällen ljust blåhvit. Talrika svarta

stickelhår och hårspetsar förefinnas å öfre kroppssidan. Den
undre kroppssidan såväl som svansen äro rent hvita. Några

gulbruna fläckar förefinnas på basen af framtårna ofvan och

mellan bakfötternas tår vid basen; och underarmen är framtill

gulbrun. En yngre hona, skjuten vid samma tid, och å samma
ställe — den, hvars dimensioner ofvan blifvit uppgifna — hade

pannan och hjessan gråbruna, öronen vid basen hvitaktiga, och

svansen ofvan midtåt ljusgrå; och ryggen saknade den grågula

anstrykningen. Eljest liknade den föregående.

Dessutom förekomma, ehuru sällan, individuella varieteter:

stundom helt och hållet svarta (mycket sälls3aita) ^) ;
rödaktiga,

eller mer eller mindre rödbrunaktiga; och ljust gulbrunaktiga

,

något ljusare undertill, eller nästan hvita under.

Craniet. Af en äldre hane: Längd från främre kanten af

mellankäksbenet till bakre kanten af interparietalbenet nära

37io ^- ^^Jör 101 mill. Bredd öfver de yttre öronöppningarne

1 Y-io t. eller 37 mill. Bredd öfver kindbågarne 1 ^V2o ^- ^ller

50 mill. L. af näsbenen 17-20 t- ^Her 44 mill. Craniets öfre

profilkontur är framtill öfver näsbenen mindre bågbcvjd, än öf-

1) Uti tidningarne lemnades i Februari 1871 den uppgiften, att en

svart hare vid nämnde tid blifvit skjuten inom Handbörds iiärad i Kalmare

län. Den skulle hafva varit något mindre än den vanlige haren (nordharen).
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ver hjernskålen. Honaus cranium är jemförelsevis något mindre,

och har hjernskålens öfre profilkontur baktill något mera stupande.

Näsbenen äro hos henne något mera afsmalnande framåt, så att

deras bredd strax bakom spetsen, och framom det ställe, der

de sammanstöta med mellankäksbenen innehålles omkring

gånger i deras bredd vid basen , då deremot hos hanen den förra

bredden innehålles IV3 gånger i den sednare. Uti formen af

craniet hafva vi icke kunnat finna någon annan konstant skill-

nad mellan denna arten och den tyske haren, än den, att den

förra har nosen något bredare, och detta förhållande har sitt

uttrj^ck deri, att bredden af näsbenen tillsamman vid basen

hos den förra icke innehålles 2me gånger i deras längd , hvilket

den gör hos den sednare. Nackbenet har paramastoidutskotten

räckande föga nedom mastoidutskotten. Nackbenets basilardel,

som från kanten af foramen magnum är ungefär lika lång som

bred, är baktill midtåt kölad, och framtill konkav. Interparie-

talbenets bakre kant är konvex, och stundom i midten trubbigt

tillspetsad. Hos äldre individer är den rygg, som går långs

midten af detsamma, ganska hög, och fortsättes af en tydlig

sådan långs suturen mellan hjess- och pannbenen ; och den böjda

köl, som finnes vid den yttre gränsen för hvartdera hjessbenet,

och har sin början vid den knöl, som fjällbenet bildar vid bakre

gränsen för ögonhålan, är ganska skarp. Postorbitalutskotten

äro hvällda och mycket stora och fria fram- och baktill, med

ett främre och ett bakre utskjutande parti, af kvilka det förra

är mindre än det sednare. Framom dem är en djup inscisura

siipraorhitalis , som i allmänhet är öppen , och stundom är bre-

dare, och stundom smalare. Den bakre näsöppningens bredd

upptager ungefär Vs afståndet mellan kindtandraderna der-

städes, och är icke afsmalnande bakåt. Okbenets baktill ut-

skjutande spets är trubbig. Den uppstigande delen af öfver-

käkens okbensutskott , som framtill begränsar orhita, är temli-

gen starkt utstående, samt med jemn, glatt och trind kant;

och denna kant slutar vid det i allmänhet starkt utskjutande

utskottet af tårbenet. Å yttre sidan af underkäken är en tydlig

knöl vid basen af alveolen för den nästsista kindtanden. Un-

derkäkens undre kontur mellan angularutskottet och den syn-

liga framtandens bas är något bugtig, och stundom mera, och

stundom mindre bågböjd. A ett cranium af var. L. canescens

hafva vi funnit den mest böjd.
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Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna 4; de främre 2:iie,

af vanlig form, och de bakre 2:ne mycket mindre och cylindri-

ska , med afhuggen spets. De äro alla hvita , och de förra hafva

å främre sidan närmare intill inre kanten en bred och mer eller

mindre djup långsgående fåra , som vanligen i bottnen är ojemn.

Främre sidan är något sned, och eggen är naggad vid fåran.

Kindtänderna äro 6 å hvardera sidan, de 2me yttersta minst,

och de 2me mellersta störst, och den bakersta minst af alla.

Den l:sta och den 6:te kindtanden bestå hvardera af en enkel

af emalj omslnten skifva eller tub. Den lista har 3me tydliga

ingående emaljbugter, af hvilka en i den inre , och tvenne i den

främre kanten, och af dessa är den yttre i främre kanten den

grundaste, och den inre i samma kant den djupaste, och från

den å inre sidan går långs denna sida en grund fåra. Denna

tands yttre kant är temligen skarpvinklig, och dess främre sida har

2me långsgående gropar. Hvardera af de följande 2:dra— 5:te

kindtänderna är bildad af 2:ne af emalj omslutna transversella

skifvor, mellan hvilka gränsen är utmärkt genom en tvärs öfver

kronan gående emaljrygg, hvadan kronan företer 2:ne konkava

mörkare fält : ett främre , och ett bakre , båda omslutna af upp-

höjda emaljkanter. Gränsen mellan de båda skifvorna är både

å yttre och inre sidan af dessa tänder antydd genom en långs-

gående grop. Den 6:te kindtanden har kronan elliptisk, med den

inre sidan afrundad, och den yttre trubbigt kölad. — Under-
käken: Framtänderna äro 2:ne, och deras blottade del är kort.

Deras främre sida är vanligtvis konkav, men stundom plan,

med sidokanterna temligen skarpvinkliga , och sällan med ytterst

svaga spår till ett par långsgående fåror. Kindtänderna äro å

hvardera sidan 5. Den l:sta af dessa är den högsta och största,

och är, liksom de andra, sammansatt af 2me af emalj omslutna

skifvor, men den främsta af dessa skifvor är tjockare än den

andra, och har en ingående emaljbugt i den yttre, och en D:o

i den främre kanten; och å yttre sidan har denna tand 2me

djupa långsgående gropar. På främre sidan har den en liten

sådan, och på inre sidan 2me mycket grunda D:o. Kronan å

denna och de följande har isynnerhet vid inre sidan högt upp-

stående emaljkanter. De 3:ne derpå följande kindtänderna ha

å både yttre och inre sidan en långsgående grop, men den å

den förra är större och djupare än den å den sednare. Den

bakersta kindtanden, som är den minsta, har afrundade sido-
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kanter på de båda af emalj omslutna tuberna, livaraf den är

sammansatt, och af hvilka den bakre är betydligt mindre än

den främre, den sednare dock å yttre sidan med spår till köl.

Både yttre och inre sidan af denna tand har en djup långsgå-

ende grop.

Nordharen är ett för *alla under namn af haren välbekant

djur, som förekommer allmän, ehuru mer och mindre talrik,

från Skåne till Nord-Cap. Af dess båda hos oss förekommande

varieteter förefinnes mohären (Lep. canescens Nilss.) företrädes-

vis i de sydligare delarne af Sverige, och i Norge nästan en-

dast i Jäderen, och saknas helt och hållet i de nordligaste de-

larne af Sverige och Norge; och ijeliharen {Lep. horealis Nilss.)

förekommer isynnerhet från och med Svea Land norrut, och

endast denne i de nordligaste delarne af Sverige och Norge.

Enligt C. J. SuNDEWALL träffas den förra varieteten någon gång

ännu så nordligt, som i Jemtland i trakten af Storsjön, och

enligt C. J. Gripenberg ^) skall den en gång vara fångad i trak-

ten af Söderhamn. Yi hafva sett exemplar af denna form ut-

bjudas till salu i Upsala af norrländska handlande , med upp-

gift, att de varit från Ångermanland. Den är dock redan i

trakten af Stockholm, enligt S. Nilsson, vida mindre talrik än

den sednare. Enligt C. E. Sundström -) äro båda varieteterna

ungefär lika allmänna inom Örebro län. Enligt uppgift af Stu-

der. K. Linroth är fjellharen den vida allmännaste inom Werm-
land. Enligt Gr. A. Tiselius ^) förekommer flellharen mera säl-

lan inom Kalmare län än mohären, och i Westergötland skall

det, enligt uppgift af Cand. K. Olsson vara samma förhållande.

Liom Skåne är, enligt S. Nilsson och äfven enligt våra egna

iakttagelser, mohären den vanliga formen af nordharen, och

ijellharen endast en och annan gång förekommande; men enligt

hvad vi ofvan hafva anfört, hafva vi med säkerhet iakttagit,

att fjellharen födes inom Skåne, och således icke, såsom det

uppgifves i Skandin. Fauna, endast der förekommer under vin-

tern. Yi känna dock icke, huruvida det af oss derstädes iakt-

tagna yngre individet haft båda eller någondera af föräldrarne

af samma varietet. Då den så ytterst sällan der anträffades,

att vi på flera år endast erforo 3:ne fall af dess förekomst på

1) Tidskr. för Jägare och Naturforskare 1834, pag. 1077.

2) Bidrag till kännedomen om Örebro läns Vertebratfauna
,
pag. 9.

3) Bidrag till kännedom om Östra Smålands Vertebratfauna, pag. 15.



432

den ifrågavarande trakten, skulle vi vilja hålla det sannolikt,

att derstädes endast ett eller annat individ någon gång födes af

föräldrar af mohärens varietet. För öfrigt förekommer nord-

haren i Finland, Ryssland och Sibirien ända till Kamtschatka

och kusten af Ochotska Hafvet, på Alperna och Pyrenéerna, på
Irland och i Skottland, och enligt S. Nilsson någon gång på

Seland , hvilket dock icke är kändt af Melchior. Enligt v. Mid-

DENDORFF är luom Finland och Ryssland variet. mohären endast

funnen vid södra kusten af det förra, samt i Lifland. Den an-

dra varieteten
,
fjellharen , som är den allmännaste haren i Ryss-

land, och den enda af dessa båda varieteter i Sibirien, före-

kommer i trakten af Memel, i Belowesher-Skogen i Lithauen,

och i sydöstra delarne af europeiska Ryssland ända ned till 50:de

nordliga breddgraden , och skall
,
enligt Menétriés t. o. m. före-

komma på Caucasiska bergen. Han förekommer äfven på Al-

perna och Pyrenéerna , och på Irland och i Skottland. På dessa

sydliga trakter synes han böra betraktas såsom en qvarlefva

från isperioden.

Nordharen håller sig såväl i skogbevuxna som i skoglösa

trakter, såväl på slättlandet som i bergstrakterna. På de sed-

nare uppstiger han, nemligen variet. fjellharen, långt ofvan

skogsgränsen
,
enligt C. G. Löwenhjelm och enligt J. B. Bärth -).

Den förre har nära Kölen träffat honom 8 å 10 mil från när-

maste skog högt uppe i snöregionen; och den sednare har i

Norge funnit honom på fjellen ofvan videregionen, inom lafvar-

nes bälte, på en höjd af 6000 fot öfver hafvet, ehuru sparsam-

mare än inom videregionen derstädes. Yi hafva träffat honom

på toppen af Areskutan, samt iakttagit, att han der då, den

30 September, redan hade blifvit för det mesta rent hvit, då

han deremot inom skogsbältet på de lägre liggande delarne af

nämnde berg ännu till större delen var grå^). Enligt Y. Fatio,

uppstiger han på Alperna under sommaren till en höjd af öfver

10,000 fot öfver hafvet, och nedstiger under vintern till de

lägre liggande skogbevuxna bergsluttningarne, och t. o. m. ned

i dalarne. Enligt vår erfarenhet råder der på de trakter, der

båda varieteterna förekomma, ingen skiljaktighet dem emellan

uti förekomsten med hänsyn till localens beskaffenhet. I trakten
_ ^

1) Ofversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1846, pag. 125.

2) Svenska Jägareförbundets Nya Tidskr. 6:te årg. (1868) pag. 67.

3) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1849
,
pag. 35.
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af Upsala hafva vi träffat bådadera såväl på öppna fält som i

skogsmark. Under alla årstider söker nordharen natm^ligtvis

sådana ställen, der han har tillgång på föda; dels sädesåkrar,

kåltäppor, ängsmarker och sätervallar, och dels beteshagar och

buskmarker, samt sådana skogstrakter, hvarest finnes tillgång

på buskar och träd af löfskog, isynnerhet asp, hvars bark för

honom under vintern utgör en älsklingsföda. Han afgnager dock

i allmänhet (enligt hvad vi erfarit, och enligt hvad jägare för-

säkrat oss) icke barken af på rot stående buskar eller ungträd

af asp, utan söker sådana ställen, der afhuggna grenar eller

toppar af detta trädslag ligga Under vintern uppsöker han

äfven gerna rågåkrarne, der sådana förefinnas, för att äta råg-

brodden. Hans föda består uteslutande af vegetabilier. Under

hösten och vintern ändrar han stundom vistelseorter, ehuru han

vanligen icke företager långa utvandringar. De som under som-

maren förekomma på högre liggande bergstrakter vandra icke

sällan under vintern ned till lägre liggande skogstrakter eller

slättmarker. I afseende på nordharens förekomst inom Norge

och harjagten derstädes hänvisa vi till hvad J. B. Barth derom

anfört i sin afhandling: "Hvarjehanda om haren och harjagten

i Norge ," uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift -). Be-

träffande haren och harjagten hos oss hänvisa vi till hvad C. U.

1) Denna omständighet har gifvit anledning till en i detta afseende

särdeles betecknande liarjagt, som idkades i nordöstra Skåne åtminstone för

30—40 år sedan, och som benämndes med "att skjuta hare för hamling."

Vid de tillfållen, då vinternätterna voro ljusa, och spårsnö förefanns, bru-

kade man hugga ned en del grenar af en asp , och kallade detta att hamla

aspen. Dessa grenar uppsöktes snart med begärlighet af hararne, livilket

visade sig genom barkens afgnagning , och hararnes spår i snön deromkring.

Sedan jägaren iakttagit detta, satte han sig under aftonen på post, be-

väpnad med sitt gevär, uti ett närstående eller i samma träd, och invän-

tade hararnes ankomst till de "nedhamlade" grenarne, för att, när detta

skedde, strax skjuta dera. Dä hararne i trakten voro talrika, kunde på

detta sätt flera sådana erhållas under en natt. De, som idkade denna

jagt, voro vanligen torpare, som icke hade någon jagthund. Såsom en,-

formig och något väl kylig vann denna jagt inga insteg hos egentliga jä-

gare. Om hararne hade brukat att äta barken af på rot stående telningar

eller buskar, skulle de icke hafva fästat så stort afseende på de nedhuggna

grenarne. Att de dock stundom afgnaga barken af unga på rot stående

träd, bevisas deraf, att C. U. Ekström sjelf sett, huruledes en hare på

en natt uti en trädskola på ett sådant sätt förstört 74 unga fruktträd.

2) 6:te årgången (1868) pag. 65.
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EkstrOm derom anför i Tidskrift för Jägare och Naturforskare

1834 sid. 977 och 1057.

Nordharen , eller haren , såsom han hos oss vanligen kallas

,

är ett skyggt djur, som merendels håller sig stilla och" dold om
dagen, under buskar, i diken, eller djupa fåror å plöjda åkrar,

mellan stenar, o. a. d., och som är i rörelse under aftnarne och

nätterna, för att söka sin föda, förrätta sin parning, m. m.

Vanligen sätter han sig dock i rörelse emot aftonen innan det

ännu blifvit skumt, och är ofta i rörelse ännu under morgonen

innan solens uppgång. Under parningstiderna får man dock

stundom se honom i rörelse midt på dagen. Unghararne äro

vanligen tidigare innan aftonen i rörelse, än de gamla. Nord-

harens lopp är hoppande och snabbt; och detta är merendels

hans enda utväg att rädda sig från sina förföljare. Då han

märker någon fara, trycker han sig hårdt till marken, för att

dölja sig, och man kan då ofta komma honom helt nära innan

han springer upp ; eller ock springer han undan i god tid. Un-

der hösten och vintern före medlet af eTanuari händer vanligen

det förra, och längre fram på vintern det sednare. Då han

vill sätta sig till hvila för dagen, tager han i allmänhet ett

långt sidosprång, eller så kalladt afsprång, och derefter några

andra långa språng till det ställe, som han åt sig utsett, för

att derigenom förvilla sina förföljare. Han ådagalägger häri-

genom en icke obetydlig grad af slughet. Han gör detta stun-

dom i ännu högre grad, då han, för att förvilla de förföl-

jande jagthundarne
,

springer upp på ett lutande träd, eller en

hög sten, eller kastar sig ut i en ström och simmar öfver den,

eller ock söker upp en banad väg. Han kan, då han fångas

såsom ung, blifva ganska tam. För att ådagalägga sina affek-

ter, brukar han stundom trumma med framfötterna , såsom det

kallas , d. v. s. slå med dem med nästan vibrerande hastighet på

något fast föremål, eller på marken, så att det höres temligen

starkt. Hans stora ögon gifva honom förmågan att se väl un-

der skymningen och natten, men äro icke lika lämpliga för ett

intensivare dagsljus, och detta gör att nordharen, åtminstone

stundom , icke har synnerligen skarp syn under dagen. Det hän-

der derföre ofta under harjagter, att han springer alldeles in

på jägaren,' blott denne står orörligt stilla, äfven om jägaren

icke är dold. Hans hörsel och lukt äro fina.
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Nordharen är, liksom de flesta andra gnagare, mycket af-

velsam Han yngiar 3:ne gånger om året, och ungarne äro

redan under följande året fortplantningsskicklige. Han lefver i

ett inskränktare slag af monogami, d. v. s. honan parar sig

för hvarje parningstid blott med en hane, men de öfvergifva

hvarandra sedan parningstiden är slut. Man får ofta under

denna tid se flera hanar följa en och samma hona, och huru-

ledes de dervid leverera hvarandra häftiga strider, hvarefter

man på valplatsen finner stora hårtofsar. Den, som går seg-

rande ur striden, erhåller honan till segerbyte. De under par-

ningstiden kringstrykande hanarne, som då vanligtvis, när de

jagas
,
göra längre "bugter," benämnas af jägarne i södra Sverige

ramlare. Honan går drägtig omkring en månad, och föder ett

något olika antal ungar, vanligen 3—5, men stundom flera.

Vi hafva någon gång funnit ända till 8 ungar i den tvåhornade

uterus. Första kullen, eller "sättet," födes, eller "sättes" i

Mars, eller början af April, tiden beroende något af vinterns

stränghet och det mer eller mindre nordliga läget; den andra

kullen i Maj eller Juni; och den 3:dje i slutet af Juli eller i

Augusti. Dessa tider kunna dock blifva förändrade något i mån

af omständigheterna, och det händer någon gäng att de yngla

på olaga tid. Så hafva vi t. ex. sett i tidn. Nya Dagligt Allehanda

1869 N:o 37 den uppgiften, att i Wånga socken i Westergöt-

land den 27 Januari 1868 en harhona blef skjuten, som var

drägtig med 4 ungar, hvilka sannolikt voro temligen stora,

emedan de hade blifvit insände till en zoolog i Skara. Uti

Skåne hafva vi åtskilliga gånger under harjagter på spårsnö i

Januari månad funnit tecken till redan hos hararne (mohären)

vaknad propagationsdrift. För att kunna uthärda köld och an-

dra svårigheter, som äro en följd deraf att nordharen icke till-

reder något varmt bo åt sig eller sina ungar, äro dessa ganska

mycket utbildade , då de framfödas , och äro då hårbetäckta och

hafva öppna ögon. Modren egnar dem icke synnerlig stor om-

vårdnad, men skall dock gifva dem di under 20 dagar efter

födseln. Hon parar sig emellertid ånyo redan 6—7 dagar efter

nedkomsten, och man har, såsom ofvan blifvit anfördt, hos

1) Hans starka propagationsdrift uppenbarar sig äfven deri, att han

stundom parar sig med tyske haren, och med den alstrar bastarder. V. Fatio

uppgifver, att han sett sådana bastarder i Schweitz , der båda arterna före-

komma tillsamman.
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henne t. o. m. iakttagit superfoetation , eller att hon parat sig

och blifvit ånyo hafvande medan hon ännu varit drägtig. Bevis

derpå har man funnit deri, att man i den ena säcken eller af-

delningen af lifmodern funnit fullbildade, och uti den andra så

små ungar, att de knappt voro större än den yttersta leden af

en tumme Ungarne växa fort, och de af 1: sta kullen äro

,

enligt de af oss ofvan lemnade måtten, före jultiden nästan så

stora , som de gamla. Utan denna starka propagation och hastiga

tillväxt skulle nordharen, åtminstone i en del trakter, ofelbart

blifva utrotad, emedan han är utsatt för förföljelser af en mängd

fiender, bland hvilka, såsom vanligt, menniskan är den värsta-).

Bland hans andra fiender äro loen, räfven, vargen, kungsörnen,

bergufven och dufhöken de farligaste •^). I allmänhet gör han

ringa eller ingen skada, ehuru han uti vår föregående jagtlag

räknades lika med de fogelfria skadedjuren. Någon gång kan

han emellertid uti trädskolor, såsom ofvan är uppgifvet, göra

temligen betydlig skada å unga trädplantor; och hans besök i

kältäpporna kunna äfven vara förderfliga för kålen, som är ett

af hans mest omtyckta födoämnen.

2. Lepus europaeus, Pallas.

Tyshe Haren.

Öronen från pannan omlcring 7io ^' ^^^^^ längre

än htifvudet. Svansen utan håren rächer ungefär Ull knäleden^

då haJcre extremiteten utsträckes, och är ofvan svart. Hufvu-

dets sidor hafva ett mer eller mindre tydligt ljust hand, som

går från sidan af nosen genom ögat hortåt hasen af Örat.

Näshenens största hredd innehålles 2:ne gånger i deras längd.

Den l:sta öfre kindtanden har endast 2:ne djupare ingående

tydliga emaljhugter, nemligen en i den inre , och en i denfrämre

kanten.

1) Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag. 437.

2) Den för hararne mest förstörande jagtmetoden är fångandet med

snara.

3) Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 5:te årgången (1867)

pag. 45 omtalas, huruledes en varglo, under det han af jägaren (P. BÄCK)

i 3:ne dagars tid förföljdes hade tagit 9 harar.
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Lepus etiropaus, Pallas: Nova species Quadrupedum e Glirium ordine,

pag. 30. — 1778.

timidiis, Gmelin: Systema Naturae edit. XIII:ma, pag. 160. —
1788.

Pallas: Zoographia Rosso-Asiatica, pag. 148. — 1811.

,, medius, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, 1: sta

uppl. pag. 224. - 1820.

„ timidus, H. B. Melchior: Den Danske Stats og Norges Pattedyr,

pag. 76. — 1834.

aquiJonius, J. H. Blasius: Amtlicher Bericlit iiber die 19:te Ver-

sammlmig deutscher Naturforscher und Aerzte zur Braun-

schweig 1842, pag. 89.

„ europcBUs, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 445. - 1847.

„ timidus, J. H. Blasius : Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 412. — 1857.

„ europceus, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 292. —
1865.

Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 6:te årgången,

pag. 122, med planche öfver den nordliga formens

vinterdrägt. - 1868,

„ timidus, V. FaTIO: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I, Hi-

stoire nat. des Mammiféres, pag. 247. — 1869.

Besh'. cT, gammal, från ön Hven. Kroppsl. från nos-

spetsen till svansroten 2 fot eller GOO mill. Hufvudets längd

37io t. eller 117 mill. L. af örat fr. den utåt vända sidan af

dess bas, och utan håren vid spetsen 4Vio t. eller 141 mill. L.

af bakfoten från hälen till ena mellersta Idospetsen 5 t. eller 150

mill. L. af svansen utan håren 3Y^„ t. eller 102 mill. — 9?
fullvuxen, fr. ön Hven. Kroppsl. 19 t. eller 570 mill. L. af

örat fr. yttre sidan af dess bas 47,o t. eller 126 mill. L. af

bakfoten fr. hälen 5 t. eller 150 mill. L. af svansen fr. basen

och utan håren 3V-,n t. eller 95 mill.

Synes i allmänhet såsom fullt utvuxen vara något större än

föregående art^), och har jemförelsevis längre öron och svans,

men kortare bakfötter, som icke nå till nacken, då de böjas

framåt. Öronen räcka, då de böjas framåt, iVio t. framom nos-

spetsen, och deras spets är afrundad, liksom hos föregående,

men de äro något smalare än hos den. Dess hårfäll, med undantag

af den fina bottenfällen , är gröfre. Den undergår vanligen

1) Dess vigt stiger till 10—12 skälpund.
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ingen särdeles märkbar drägtförändring vid vinterns annal-

kande, men emot den nordliga gränsen för dess geografiska ut-

bredning, och således utan tvifvel stundom hos oss, gör den

dock detta, och antager en ljusare vinterdrägt, som är så mycket

mera afvikande från sommardrägten , som klimatet i den trakten

,

der den vistas, är hårdare än det, som är det normala för den

typiska formen. I Kyssland erhåller han derföre under vintern

en mycket ljus drägt, uti hvilken han af Pallas ansågs såsom

en bastard , och af Blasius såsom en egen art , hvilken af honom
erhöll benämningen Lcp. aquilonius. 1 sin vanliga drägt är han

ofvan mörkt gulbrunaktig , stötande i grågult , mörkast på öfre

sidan af hufvudet, och på öronens framsida, och på bakre delen

af länden mer eller mindre ljust gråaktig. På ryggen är botten-

fallen och hårens basaldel hvita, derefter äro håren svarta, och

så närmare spetsen rostgula , och deras yttersta spets svartaktig.

Nosen är dunklare rostgulaktig , och kanterna omkring näsbor-

rarne gråhvitaktiga. Öfre sidan af hufvudet och främre sidan af

öronen äro mörkare, derföre att hårens svarta färg der mera

synes genom den rostgula. På hvardera sidan af hufvudet går

från nosen genom ögat bortåt örat ett ljust, gråhvitaktigt band,

och under ögat är en mörkare, gråbrunaktig fläck. Kinderna

äro under vintern ljusare, hvitaktigt grågula. Öronen äro baktill

å yttre sidan och i bakre kanten dels rostgulaktiga och dels

hvitaktiga , och i spetsen svarta , och den svarta färgen bildar på

yttre sidan nedom spetsen en temligen stor fläck. På inre sidan

(den utåt vända) af örat är den deremot föga utbredd. Håret

på denna sidan är blekt rostgulaktigt, med en stor svartbrunaktig

fläck nära midten af örats bakre kant. Nacken är mörkt rost-

gulaktig, med en svag vinröd anstrykning. Främre halsen, bo-

garne, och kroppssidorna nedtill, och främre extremiteterna

framtill äro ljust rostbrunaktiga. Håret närmast ofvan svansens

bas är under vintern hvitaktigt. Underbenen framtill äro rost-

brunaktiga, och bakfötterna ofvan ljusare, hvitaktigt gulbruna,

mellan tårna brunaktiga. Fotsulorna smutsigt gråatkiga. Svansen

är ofvan svart, och under hvit. Hakan, bröstet och buken äro

hvita. Färgen är här beskrifven efter en äldre hane från Seland

,

i höstdrägt. Hos en D:o i vinterdrägt från ön Hven hafva vi

1) Både denne hane och en hona, som bhfvit skjutna på ön Hven d.

18 Januari 1871 , hafva af Tullförvaltaren och Biddaren E. Ahlbom bhfvit

förärade till härvarande Universitets Zoologiska museum.
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funnit sidorna af länden något ljusare , med gråhvit anstrykning.

Öfverläppen framtill omkring fåran, och underläppen framtill

äro mörkgråa. Hakan och nedre delen af kinderna äro hvita.

Honan skiljer sig från hanen, jemte det hon är mindre, deri-

genom att hon på framhalsen, frambröstet (bringan) och bo-

garne är blekt och orent rostgulaktig. Både hanen och honan

hafva glesa långa stickelhår med hvit spets på kroppssidorna.

Honan har den rostgula färgen på nacken föga märkbar. Hos

de yngre är den rostbruna färgen på bogarne och kroppssidorna,

liksom hos honan , blekare , stötande i rostgult , och på de förra

mindre utbredd; och de ha vanligen pä hjessan en hvitaktig fläck.

— Hos den nordliga formen {Lep. medius Nilsson & ac[uilonms

Blasius) äro kroppssidorna, bakre länden, sidorna af hufvudet,

och stundom yttre sidan af extremiteterna mer eller mindre grå-

hvitaktiga. Stundom lär den vara nästan helt och hållet grå-

hvitaktig ofvan, liksom Lep. canescens Nilss.

Craniet. Längd 37io t. eller 102 mill. Bredd öfver de

yttre öronöppningarne l'7in t.eller 39 mill. Bredd öfver kindbå-

garne l^Vao t- ^^^^r 50 mill. Näsbenens längd något öfver lYj^,

t. eller 46 mill. Nosen är något längre och smalare, än hos

föregående art; eljest är craniet likt dennes.

Tänderna. Framtänderna i underkäken hafva främre sidan

något konvex, med sidokanterna afrundade. Första öfre kind-

tanden har blott 2me tydliga ingående emaljbugter : en i den inre,

och en i den främre kanten, emedan den yttre i främre kanten

är otydlig, eller ingen. Tänderna likna eljest dem af föregå-

ende art.

Uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift ^) uppgifves

,

att den tyske haren blifvit inplanterad i Sverige på flera ställen

,

nemligen på ön Hven i Öresund, på Lofön nära Stockholm,

samt på Öland. Det är icke , oss veterligen, ofientligen tillkänna-

gifvet , huruvida denna inplantering lyckats på något annat ställe

,

än på Hven. Den inplanterades der åren 1857 och 1858 af

Grosshandl. Hendk. Jacobsen i Köpenhamn och Tullförvaltaren

och Kiddaren Eric Ahlbom i Landskrona , och har der förökat sig

till den grad, att redan 1862 omkring 240 tyska harar der blefvo

skjutna, och den qvarvarande stammen beräknades dock då till

1) l:sta Årgången (1863) pag. 120, uppgift af C. Beck-Friis; och 6:te

årg. pag. 122, uppg. af Eedaktioneu.

23
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150 ä 200 stycken Uti sina rörelser skall han, enligt C. Beck-

Feiis, hafva någon likhet med kaninen, och skall icke kunna

springa så fort , som nordharen. Detta öfverensstämmer väl der-

med, att han har något kortare bakre fötter, hvilka hos kaninen

äro ännu kortare. Beck-Friis förmodar derföre, — och såsom

det synes, med rätta — att de förut misslyckade försöken med

den tyske ("seeländska") harens inplantering hos oss hafva sin

grund deri , att han blifvit utrotad af räfvar, som sannolikt lätt

springa fatt honom. Tyske haren skall vara mera hårdskjuten

än nordharen. Samme författare yttrar, sedan han förut talat

om nordharens ringa förökning på Hven: "Deremot tyckes den

blandade eller skandinaviska racen hafva god trefnad. Att en

sådan uppstått, har man skäl att antaga. Vid jagten den 17

och 18 sistlidne November sågos nemligen många harar, hvilka

hade de seeländskes storlek och skapnad, men hvilka, liksom

våra svenske i allmänhet, voro antingen alldeles eller partielt

silfvergrå. Möjligt är dock, att denna färgförändring är bero-

ende endast af klimatet
,
ej af raceblandning." På grund af livad

ofvan blifvit anfördt, antaga vi för afgjordt, att det sednare är

det rätta, och att der på Hven, liksom stundom på Seland, och

i Kyssland
,
uppkommit en varietet af tyske haren , som är öfver-

ensstämmande med Nilssons Lepus medius, och Blasii Lep.

aquilonius. Ehuru man uppgifvit, att den tyske haren under

jagten med stöfvare skall göra längre bugter, och aflägsna sig

längre från hundarne än nordharen, är det sannolikt, att mot-

satsen äger rum, på grund af den af Beck-Fkiis gjorda iaktta-

gelsen, att den sednare har ett snabbare lopp. Enligt S. Nilsson

skall den förr hafva varit iakttagen i det sydligaste Skåne; och

Nilsson förmodar, att den der lefvat qvar sedan den tiden, då

vildsvinet , bisonoxen
,
tyska flodsköldpaddan och andra djur, som

Skåne då hade gemensamma med Tyskland, der förekommo.

Oss synes det sannolikast, att de individer, som möjligen blifvit

iakttagne i södra Skåne , varit sådane , som under stränga vintrar

på isen förirrat sig ditöfver från Danmark, och att de sedermera

blifvit utrotade dels af jägare och dels af räfvar. Den tyske

2) På nämnde ö funnos äfven några nordharar, men deras antal var

högst ringa, och beräknades i förhållande till det af tyske haren såsom 1

till 30. Den tyske haren har således der förökat sig i mycket starkare grad

än nordharen.
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haren kan sannolikt icke få framgång i Sverige på de trakter,

hvarest räf finnes , om ej denne först blifver utrotad. Att man

förr uppgifvit, att den tyske haren skulle hafva ett snabbare lopp

än nordharen, beror säkerligen på ett misstag.

Underslägtet Oryctolagus.

Se ofvan pag. 417!

3. Lepus CUniCTllUS, Linné.

Kaninen.

Öronen äro kortare än hufvudet , och utan svart spets , endast kanten af

dem är svartaktig. Svansen är ofvan svartaktig, ocli under hvit, och dess

längd ungefär lika med ^4 hufvudets. Bakfötterna äro kortare än hos

föregående. Vilda kaninens färg är å öfre kroppsdelarne gulbrunaktigt grå,

framtill med mera inblandning af rödgult, och på kroppssidorna och yttre

sidan af låren hvitgrå med rostgul anstrykning. Strupen bröstet och buken

äro hvita, och framhalsen rostgulaktigt grå. Bottenfällen är svartaktigt

blågrå. Hufvudet är rödgulaktigt grått, ljusare på sidorna, med en hvit-

aktig ring omkring ögonen. Öronen äro gråbrunaktiga. Öfre halsen och

nacken äro roströda. Vinterdrägten är något ljusare ^) — Kroppslängden

från nosspetsen till svansroten omkring 14 tum, eller 420 mill.

Craniet kännes strax från det af föregående arter genom den mycket

smalare nosen (så att näsbenens bredd vid basen innehålles gånger eller

mera i deras längd), och genom den särdeles smala bakre näsöppningen^

hvars bredd ej är större än de mellersta kindtändernas bredd. Craniets af

ett äldre individ längd 3Vio t. eller 93 mill. Det är smalare än hos före-

gående, och dess bredd öfver midten af pastorbitalutskotten är ej fullt 7io

t. eller 23 mill, och innehålles således 4 gånger i dess längd. Postorbital-

utskotten äro mindre utstående baktill, ehuru der skilda från pannbenen.

Tänderna likna i det närmaste dem af nordharen, men den l:sta kind-

tanden i öfverkäken har 4 tydliga ingående emaljbugter, nemligen 1 i den

inre, och 3:ne i den främre kanten.

Kaninen förekommer hos oss nästan endast i tamt tillstånd. Uti tidn.

Nya Dagligt Allehanda 1870 N:o 292 omtalas , att ett godt förråd af kaniner

förefinnes på Hallands Väderö , sannolikt der utplanterade. Af tama kaniner

förefinnas flera varieteter såväl i anseende till färgen som till härfällens

större och mindre yfvighet och finhet m. m. Såsom vild lär den ursprungligen

tillhöra det sydligare Europa , ehuru Eutbieyer i Schweitz har funnit fossila

ben af den från den postpliocena perioden. I Tyskland öfver allt, och på ett

och annat ställe i Danmark förefinnes den förvildad. Han lefver i af honom
sjelf gräfda underjordiska gångar och hålor, och lemnar dessa merendels endast

under aftnarne och nätterna. Den är mera ilsken än hararne , och hanarne

leverera hvarandra icke sällan blodiga strider, som sluta med enderas död.

1) Färgen är här angifven efter den beskrifning, som Blasius lemnat.

29*
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Be drifva bort hararne från den trakt, der de förekomma i mängd. Den

förökar sig i ännu starkare grad än tyske haren, och kan derföre såsom

förvildad på många orter blifva ganska skadlig. Vakro har berättat , att en

stad i Spanien mider Eomarnes tid blef förstörd derigenom, att kaninerna

hade underminerat husen. Den ynglar 4—8 gånger om året. I södra Europa

jagas kaninen med en art af vessle-slägtet (Mustela furo, Linné) eller

fretten, som dertill blifvit dresserad, och som drifver den ut ur sina hål.

Ordningen FER^, Linné, 1735.

Rofdjur.

Denna ordning, som inom sj^stemet är den 6:te, och inom

vår Fauna är den 4:de, är i allmänhet väl begränsad, och ut-

märker sig genom följande karakterer: Fostret är genom en

medelmåttig
,

gördelformig , och med decidua försedd placenta

förenadt med modren. Fötterna äro unguiculerade eller hlohä-

rmide^ samt liafva tummen eller innertån icJce motsättlig, och

äro för öfrigt af vanlig beskaffenhet och aldrig fenlika. Hvar-

dera JcäJcen har 3:ne slag enJcla och med slutna rötter försedda

tänder: framtänder, hörntänder och hindtänder. Af framtän-
derna, som både ofvan och nedan äro 6 till antalet, äro de

mellersta minst. Hörntänderna äro hägelformiga och högre

än de andre, och de i Öfverhähen äro shilde från framtän-

derna genom en lucka, i hvilhen de undre emottagas vid kä-

karnes sammanslutning. Bland kindtänderna — som dels hafva

spetsiga och skärande, och dels trubbiga kronor, och som till

antal och form äro vexlande^ och af hvilka, åtminstone i en-

dera käken, en del äro dentes molares, och de andra dentes

prcemolares — är å hvardera sidan merendels en så kallad

roftand, som i allmänhet är karakteriserad derigenom, att den

i öfverkäken är den sista dens prcemolaris , och i underkäken

den första dens molaris, och dessutom ofta är utmärkt genom

betydligare storlek , eller högre och skarpare spetsar y . Bakom

T) Det för längesedan utdöda rofåjmslägtet Hycsnodon , hvaraf lemningar

blifvit funna i yngre eocena och i miocena lager i Europa och Norra Ame-

rika, utmärker sig derigenom att det saknar knöltänder både i öfre och

undre käken. (Leidy: The extinct Mammalian Fauna of Dakota and Ne-

braska; Journal of the Acad. of natur. Sciences of Philadelphia , 2:d series,

vol. VII, pag. 42. — 1869). — Det lefvande slägtet Pro^eZe^ har alla kind-

tänderna ungefär af samma form, och glest sittande, och således inga som

genom utseendet äro utmärkta såsom roftänder eller knöltänder.
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roftanden — skmdom med undantag af underJcäJcen — fÖre-

finnes en eller ett par, eller någon gång trenne hindtänder med

tnihb ig , och mer eller mindre utbredd och hnölig Jcrona , och som

på grund derafhlifvit lallade Jcnöltänder. Craniet har mer eller

mindre utbildade processus postorbitales å pannbenen, som doch

myclcet sällan (aldrig hos våra inhemslca) baldill helt och hållet

omsluta orbitce. Interparietalben saTcnas merendels. Mellan-

häJcsbenen sammanstöta högst sällan med pannbenen ,
och nå

aldrig så långt tillbalca som näsbenen. UnderlcäJcens ledJcnappar

äro transversella och valsformtga, och deras articulation med

craniet är starJc, men endast en ginglymus. NgcMbenen äro

rudimentära eller inga. Underarmens båda ben äro wlce sam-

manvuxna, och underbenets D:o äro icJce sammansmälta med

hvarandra. Sinnesorgakterna äro väl utbildade. Stora hjernan

har tydliga men få gyri. Tentorium cerebelli är mer eller

mindre förbenadt. Magen är enkel, och tarmkanalen är kort,

med mycket kort eller ingen blindtarm. Lefvern är flerflikig,

och gallblåsa förefinnes alltid. Penis är merendels försedd med

ben, som ofta äfven tillkommer clitoris. VesiculcE seminales

saknas merendels. Uterus är bicornis , och spenarne flera,

samt merendels endast abdominala.

Kofdjiirens byggnad utvisar i allmänhet styrka och vighet,

och merendels äfven snabbhet, egenskaper, som för dem ofta äro

af nöden, då de skola bemäktiga sig sina rof. Man träffar nu-

mera bland dem få af någon betydlig storlek men icke heller

några, som äro mycket små, jemförlige med de mindre af de

förut afhandlade ordningarne. De flesta äro medelmåttigt stora.

De hafva i allmänhet en proportionerlig kroppsform, och väl ut-

bildade extremiteter, som äro beväpnade med mer eller mindre

spetsiga och krökta och stundom retractila klor, samt stundom

äro digitigrada, och stundom plantigrada, och stundom ungefär

hälften af hvarje. Nosspetsen är bar. Ögonen äro stundom

större, och stundom mindre, men i allmänhet väl utbildade.

Utöronen äro tydliga , ehuru icke sällan små. Svansen är stundom

mycket kort, men ofta lång, och stundom medelmåttig. Kroppen

är betäckt af en stundom finare och stundom gröfre, och stun-

dom längre, och stundom kortare hårfäll.

1) Isbjörnen (TJrsus maritimus) och Skräckbjörnen (Ursus horribilis)

lära vara de största af alla nu lefvande rofdjur.



Den för rofdjuren mest utmärkande morphologiska karakteren

hemtas från deras tandbyggnad. Denna är fallständig , eller bestå-

ende af framtänder, hörntänder ocb kindtänder, som alla hafva full-

ständiga, d. v. s. slutna rötter, och äro enkla, d. v. s. icke saraman-

satta eller med strecktecknad krona. Framtänderna , som alltid äro

6 både i den öfre och den undre käken, hafva i allmänhet, då de

icke äro afnötta, en mer eller mindre tydligen ti^nsverselt hoptryckt,

och ofta naggad eller inskuren , och stundom tillspetsad egg, och

de yttersta äro alltid större än de mellersta. Framtänderna göra

isynnerhet tjenst vid köttets afgnagningfrånbenen. Mellan de ytter-

sta framtänderna och hörntänderna i öfverkäken äro luckor eller

afstånd, uti hvilka de undre hörntänderna lägga sig vid båda

käkarnes sammanslutning, hvadan således alltid de undre hörn-

tänderna i sådant fall komma att få sitt läge framom de öfre.

Hörntänderna äro mycket utbildade, koniska, tillspetsade och

högre än de andra, och derigenom kraftiga redskap till att gripa,

fasthålla och sönderslita rofvet. Både framtänderna och hörn-

tänderna hafva enkel rot, som på de förra är hoptryckt. Af

kindtänderna äro , såsom vanligt , de främre prcemolares , och de

bakre molares^ och det är för rofdjuren utmärkande, att der

bland dem å hvardera sidan i båda käkarne förefinnes en rof-

tand, som alltid kännes derigenom, att den i den öfre käken

är den sista äens prcemolaris ^ och i den undre den första dens

molaris Dessutom utmärker den sig oftast från de andra

kindtänderna derigenom att den är större, samt utrustad med

spetsar eller flikar, som hafva skarpa skärande kanter, hvilka,

då käkarne tillslutas, sönderskära eller sönderklippa rofvet, på

samma sätt som käftarne eller skalmarne i en sax. Denna tand

kallas derföre dens sectorms. Dess byggnad är emellertid så

stark, att den icke endast duger till köttets sönderskärande, utan

äfven till benens sönderkrossande Roftanden i öfverkäken har

3:ne rötter, och å inre sidan framtill en mer eller mindre ut-

bildad afsats eller knöl, som blifvit kallad häl Den undre rof-

1) Vi hänvisa i afseende på dessa benämningars betydelse till hvad som

derom yttras ofvan sid. 102. Dessa åsigter äro för öfrigt hemtade från E.

Owens Odontography.

2) Då ett lejon frossar på rofvet af ett större däggdjur, kan man på

något afstånd höra det knastrande ljudet af benens sönderkrossande.

3) Det utdöda slägtet Machaerodiis , som närmast sluter sig till katt-

familjen, har ingen tydlig häl å den öfre roftanden, och visar sig derigenom
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tanden har i allmänhet 2:ne rötter, samt stundom mellan dem en

liten supplementarrot. Ju mindre hälen är utbildad
,
ju större rof-

tanden är, och ju skarpare dess skärande kanter äro , desto mera

rofgirigt är det rofdjur, som dermed är utrustadt. De mellan

roftanden och hörntanden varande kindtänderna, som, liksom rof-

tanden i öfverkäken, äro dentes prcemolares^ äro i allmänhet

mindre än roftanden, och tilltagande i storlek bakåt, och den

främsta är stundom affallande. Deras antal är vexlande. Den,

eller stundom de 2:ne första hafva enkel, och den eller de andra

dubbel rot. Deras krona har vanligen en mer eller mindre skarp

och ofta hoptryckt central spets , och ofta (isynnerhet på de bakre)

bakom denne en eller ett par afsatser eller taggar, och stundom

äfven en sådan framom densamme. De främsta af dessa tänder

äro stundom helt små och trubbiga. Ehuru af mindre betydelse

än roftänderna, äro dock naturligtvis äfven de verksamma vid

rofvets sönderstyckning. Man har stundom kallat dem falska

kindtänder, eller dentes prcemolares i inskränktare mening,

eller ock mellantänder, tillfölje af deras läge mellan hörntanden

och roftanden. Vi vilja föredraga den sednare benämningen , såsom

den mest lämpliga. Den eller de bakom roftanden varande kindtän-

derna — endast saknade i underkäken hos katt- och hyaenfamiljerna

samt Cryptoproctiderna — och som till antalet är en eller tvenne,

någon gång^) undantagsvis 3:ne, hafva en mer eller mindre ut-

bredd och knölig krona, tillfölje hvaraf de fått benämningen

knöl t än der. De hafva en till fyra rötter; en rot t. ex. har

knöltanden hos katten, och fyra rötter har den bakre öfre knöl-

tanden hos björnen. Dessa tänder tjena till att söndermala eller

krossa ben och andra fastare delar af deras animaliska föda,

eller och vegetabilier, för dem , som lefva till någon större eller

mindre del af sådana. Ju mindre och färre dessa tänder äro,

desto större är rofgirigheten; och hos dem, som lefva till dels

af vegetabilier, äro de, åtminstone i öfverkäken, större än rof-

tanden. Afståndet mellan kindtandraderna framtill i underkäken

är i allmänhet något mindre än i den öfre, och den förre käkens

mellantänder och roftänder glida derföre, då käkarne tillslutas,

mera rofgirigt, än de nu lefvande formerna af denna familj. Denna roftand

liknar för öfrigt mest den öfre mjölkroftanden hos nu lefvande Felidce, och

den har endast 2:ne rötter. (E. Owen: Odontography, vol. I, pag. 492 & 493.)

1) Hos slägtet Megalotis, Illig. (Megal. Icdandii) inom hundfamiljen

förefimias 3:ne dylika tänder å hvardera sidan i båda käkarne.
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med den yttre sidan af sina spetsar emot inre sidan af spetsarne

af samma tänder i öfverkäken. Hos gamla individer äro de

skarpa spetsarne och kanterna ofta mer eller mindre afnötta,

isynnerliet på framtänderna och hörntänderna. Mjölktänderna

bestå i allmänhet af det normala antalet fram- och hörntänder,

samtaftrenne kindtänder å hvardera sidan i öfre och undre käken,

eller, såsom hos katt-familjen , trenne ä hvardera sidan i den öfre

,

och blott tvenne å D:o D:o i den undre käken. Af dessa är i

öfverkäken den l:sta en mellantand, den 2:dra en roftand och

den 3:dje en knöltand, och i underkäken den sista en roftand.

Deras skelettbyggnad antyder styrka, vighet och rörlighet,

och företer i allmänhet en harmonisk utbildning af dess särskilda

delar. Benen äro hårda och fasta, samt ofta utrustade med
starka kammar och utskott, för muskelfästena. Articulationerna

äro icke sällan något inskränkta, för att höja deras styrka, men
äro dock i allmänhet, åtminstone i någon viss riktning, ganska

rörliga, der detta är af nöden. A craniet är hjernskålsregionen

mer eller mindre öfvervägande öfver ansigtsregionen , då under-

käken frånräknas, och afståndet mellan bakre spetsen af näs-

benen och nackekammen är derföre i allmänhet större än det

mellan nämnde spets och framkanten af mellankäksbenen. Kygg-

märgshålet (foramen magmmi) är riktadt bakåt, och något nedåt.

Nackekammen (crista lanibdoidea) är i allmänhet starkt utbil-

dad. Något interparietalben förefinnes vanligen icke. Hos tam-

katten hafva vi dock funnit det distinkt ännu hos fullvuxna in-

divider, äfvensom hos yngre af vargloen. Långs sutura sagittalis

är hos äldre individer merendels en mer eller mindre lång och

hög crista sagittalis, Biälce osscm äro mer eller mindre upp-

svällda och stora. Fossce articulares å tinningbenens okbens-

atskott äro transversella , och baktill begränsade af en mer eller

mindre stor processus postglenoideus och begränsas ofta (t. ex.

hos katten) äfven framtill af en nedskjutande kant (tuherculum

articidare^ hos menniskan), hvarigenom denna articulation är

fast, men endast inskränkt till en ginglymus. I öfverensstäm-

melse dermed äro underkäkens ledknappar valsformiga. Båda

lamellerna af processus pterygoidei äro förenade med hvaran-

dra, och några fossc^. pterygoidece förefinnas derföre icke. Tin-

ninggroparne (fossce temporales) äro mycket stora. Pannbenen

hafva mer eller mindre utbildade processus postorhitales , som
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mycket sällan (hos en och annan af familjerna Felidm och Vi-

verridce) förena sig med motsvarande utskott från okbenen, och

således baktill omsluta orhitce. Kindbågarne äro ofta starka,

och mer eller mindre utstående. Canales infraorhitales genom-

borra eller dela oftast basen af öfverkäksbenens okbensutskott.

Då framtänderna jemförelsevis äro små, så följer deraf att mel-

lankäksbenen äro af ringa storlek, och sammanstöta högst säl-

lan med pannbenen, och nå icke så långt tillbaka som näsbe-

nen. Underkäkens båda sidohälfter äro framtill förenade genom

en vanligen permanent sutur ; och dess kronutskott äro stora och

höga. — T afseende på hålen ^ är antalet af halskotorna det

normala, eller 7. Med undantag af den l:sta (atlas) ^ bära de

i allmänhet mer eller mindre höga taggutskott eller neural-

taggar. Atlas har stora, i yttre kanten konvexa, och mer

eller mindre bakåt riktade vingformiga sidoutskott. Epistro-

plieus är lång, och har ett långt, framåt riktadt taggutskott.

Bröst- och ländkotorna äro merendels tillsamman 20. Bröst-

kotornas taggutskott äro höga. Antalet af korsbens- och

svanskotorna är vexlande. Refbenen äro icke breda. Bröst-

benet består af omkring 7—9 leder, och den lista (mami-

hrium) är framtill icke klufven. — Extremiteterna äro väl

och harmoniskt utbildade, så att, om än det ena paret är

mer utveckladt än det andra, skillnaden dem emellan dock

icke är så betydlig , att ju icke det mindre paret bibehåller sin

normala funktionsförmåga. Skillnaden uti längd mellan öfver-

armbenet och underarmen, och lårbenet och underbenet är icke

betydlig, eller stundom nästan ingen. Skulderbladet är bredt

och stort , i allmänhet icke af en subtriangulär form , utan stun-

dom nästan halfcirkelformigt, med den främre kanten bågböjd

och öfvergående i den öfre, och den bakre nästan rät, eller

något konkav; och stundom nästan rhomboidiskt eller fyrkantigt.

Spina scapulce är hög, och stundom förefinnes en spina 2:da

s. posterior. Skillnaden mellan fossce prce- S postspinata är

i allmänhet icke särdeles betydlig. Froccssus coracoidcus är

tydlig, men icke stor. Skulderbladets hals är bred. Nyckel-

benet saknas antingen helt och hållet, eller förefinnes i rudi-

mentärt tillstånd mellan musklerna. Öfverarmbenet är mer eller

mindre tydligen S-formigt böjdt, af en långsträckt form, med
tuherctdum majus mycket större än tub. minus ^ och med en
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tydlig crista deltoiäea externa ^) , som så småningom sänker sig

nedåt benet. Båda nnderarmbenen äro skilda, och strålbenet

har mer eller mindre förmåga af roterande rörelse emot arm-

bågbenet. Uti handlofven äro ossa naviculare é lunatum sam-

mansmälta, och os pisiforme är stort och baktill utstående.

Främre extremiteten har vanligen 5 fullständiga fingrar. Bäcke-

net har höftbenet längre än sittbenet, samt å yttre sidan fram-

till konkavt, men i allmänhet der föga utåt böjdt. Äpertura

pelvis är temligen stor, och symphysis ossium pjubis är fullständig.

Tuherculum iJeopectinceum är ej starkt utstående och stundom

otydligt. Lårbenet är stundom något längre, stundom något

kortare, och stundom ungefär lika långt som underbenet och i

allmänhet icke af någon betydligare tjocklek. Skillnaden uti

längd dem emellan är icke betydlig. Det förra är stundom

rakt, och stundom något litet framåt böjdt, och af en mer eller

mindre smärt och långsträckt form, med corpiis eller midtel-

stycket trindt. Trochanter major är mycket större än tr. minor,

men dock föga eller icke högre (ofta lägre) än ledhufvudet,

som sitter på en tydlig hals. Trochanter 3:tms saknas 2). Af

underbenets båda ben är vadbenet alltid distinkt, och aldrig

nedtill sammansmält med skenbenet, samt föga kortare än detta

sednare. Antalet af vristens ben är i allmänhet det normala, 7.

Astragalus har den främre ändan (caput) tvär. Tårnas an-

tal är stundom 5, och stundom 4. Vi hänvisa för öfrigt till

den ofvan, sid. 42 och följande lemnade beskrifningen öfver

hundens och vargens skelett, hvilket, i öfverensstämmelse med

hvad W. H. Flower yttrat ^) , torde kunna betraktas såsom, den

mest allmänna typen för rofdjursskelettet.

1) Vi hafva ofvan, pag. 63, kallat denna rygg crista deltoiäea , derföre

att enligt Bendz (Physiol. Anatomie af Huuspattedyrene
,
pag. 659) en mu-

skel (mmc. scapularis externus), som motsvarar den bakre och yttre delen

af musculus deltoideus hos menniskan, fäster sig på den; men då vanligen

benämningen crista deltoidea anses synonym med den af spina tubercuU

majoris, torde det vara lämpligare att kalla den crista deltoidea externa,

derföre att den har sitt läge utanför den sålunda egentliga crista deltoidea

s. spina tuberculi majoris, samt utåt begränsar det ruggiga, triangulära

fält , som hos rofdjuren m. fl. förefinnes mellan båda dessa ryggar; och som

vi vilja kalla area deltoidea.

2) Både öfverarmbenet och lårbenet äro af en mera långsträckt form,

än samma ben hos Ferissodactyla , Belluce och J?ecora, samt hafva lägre

tuherculum majus och trochanter major.

3) Proceedings of the Zoological Society of London 1869, pag. 24.
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Till rofdjurens egenskaper höra styrka, vighet, list och

blodtörst. De flesta lefva af ryggradsdjur, men en del derjemte

af ryggradslösa D:o. Några lefva till betydlig del äfven af

vegetabilier, och äro tillfölje deraf mindre rofgiriga. Den ani-

maliska födan är jemförelsevis lättare digererad, och deras mage

är derföre af enkel byggnad, och tarmkanalen kort, hos FelidcB

3—4, och hos TJrsidce omkring 12 gånger längre än kroppen.

För att kunna uppsöka och bemäktiga sig sitt rof, äro de ut-

rustade med väl utbildade sinnesförmögenheter, och besitta i

allmänhet en ganska hög grad af intelligens.

Eofdjurens ordning är rik på arter; och man känner, enligt

J. E. GrEAY, öfver 320 sådana. Den är utbredd öfver hela jor-

den. Uti Australien förekommer likväl endast en art, som dock

möjligen blifvit dit importerad, och der förvildad, nemligen

Canis dingo^). Kofdjuren hafva en tidig geologisk förekomst,

och de uppträda redan i början af tertiärformationen , i dess

eocena afdelning, med former, hvars tandbyggnad antyder en

blandad, animalisk och vegetabilisk föda, t. ex. Falceocyon pri-

mcevus, med 3:ne knöltänder å hvardera sidan i öfverkäken?

som till dels äro större än roftanden; funnen i sötvattenssand-

sten i Frankrike. Den mest typiska familjen, Felidce, tillhör

företrädesvis den närvarande perioden, och räknar i denna sina

flesta representanter. Fossila former af den hafva dock blifvit

funna så långt tillbaka, som i den miocena formationen.

Såsom vi ofvan hafva sagt, är rofdjurens ordning väl be-

gränsad, och kännes isynnerhet genom sin tandbyggnad lätt

från alla de andra ordningarne af Placentalierna. Från den föl-

jande ordningen, Finnipcdia, hvilken af alla kommer den när-

mast genom öfverensstämmelsen i bildningen af placenta och

med hvilken den stundom blifvit förenad, skiljes den lätt deri-

genom att dess kindtänder förete i allmänhet 3:ne olika former

:

mellantänder, roftänder och knöltänder, och att dess extremite-

ter icke äro fenlika. Endast slägtet Froteles visar en nära öf-

verensstämmelse med Finnipedia i kindtändernas beskaffenhet.

En del former af insektätarne tyckas visa någon tendens till

rofdjuren i sin tandbyggnad, men skillnaden är dock alltid så

stor, att den icke kan förbises. Samma förhållande är det med

1) GiEBEL (Die Säiigethiere
,
pag. 842) antager den för en varietet af

Canis familiaris.
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en del af halfaporna. Bland Iraplacentalierna förefinnas några

köttätande former, t. ex. Thylacinus och Sarcophilus ^ som fö-

rete en märkbar analogi med rofdjuren uti tandbyggnaden, och

representera inom denna underklass rofdjuren inom Placentaliernas

,

men de skilja sig dock alltid från dessa sednare genom sina fyra

framtänder och fyra molares å hvardera sidan i öfverkäken.

Eofdjurens bestämmelse i naturens stora ekonomi synes vara

den, att genom dödandet af en massa andra, isynnerhet växt-

ätande djur åstadkomma en behöflig jemnvigt mellan consum-

tionen och productionen i naturen, och sålunda sätta en gräns

för en del djurs allt för starka förökning. För menniskan blifva

de ofta skadliga derigenom att de taga husdjur, samt äfven för

henne nyttiga vilda djur, och stundom angripa de och döda

henne sjelf. En del, t. ex. kattor, vesslor m. fl. äro för men-

niskan nyttiga derigenom att de förstöra somliga för henne skad-

liga djur, såsom råttor, sorkar m. fl.

Eofdjurens systematiska indelning har varit underkastad nå-

gon vexling uti åsigterna. G. Cuvier^), som med dem förenade

uti en och samma ordning (Carnassiers) både Chiroptera,

Insedivora och Pinnipedia, delade de här ifrågavarande rof-

djuren ("Carni vores") uti 2:ne grupper, efter fötternas beskaf-

fenhet: "Plantigrades" och "Digitigrades." Man hade

dock redan då erfarit, att denna indelning var onaturlig, och

föranledde sammanförandet af skiljaktiga, och åtskiljandet af

nära beslägtade former. J. E. Gray hade redan 1825 ^) indelat

dem i 6 familjer, som voro fotade på mera naturliga grunder,

och denna indelning återupplifvades 1839 ^) af G. R. Waterhouse
,

och har sedermera af de fleste blifvit antagen. Vid uppställ-

ningen af dessa familjer har man företrädesvis fästat sig vid

formen af craniet, och vid tandbyggnaden, isynnerhet den sed-

nare. Nyligen har W. H. Flower*), med bibehållande af de

nämnda gamla familjerna, och med tillägg af fyra nya, före-

1) Kegne Animal, nouv. édit., T. 1, pag. 134 & 142. — 1829.

2) Ann. of Phil. vol. XXVI.

3) Proceedings of the Zoological Society of London, 1839, pag. 135.

4) On the Value of the Characters of the Base of the Cranium in the

Classiflcation of the Order Carnivora, and on Systematic Position of Bas-

saris and other disputed Forms
;

Proceedings of the Zoological Society of

London 1869, pag. 4-37.
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slagit en indelning af rofdjuren uti 3:ne primära grupper: 1.

Ardoidea^ 2. Cynoidea och 3. ^luroidea, uteslutande grun-

dade på beskaffenheten af craniets basis, och utan hänsjm till

tandbjggnaden , som af honom anses såsom mindre vigtig, och

endast användbar för bestämningen af mindre grupper, eller fa-

miljer. En karakter, som dervid företrädesvis blifvit tagen i

betraktande , är den , huruvida den af huUa ossea omslutna kam-

maren inuti genom någon skiljevägg är delad i 2me afdelnin-

gar, eller är odelad. Hos den l:sta är den odelad, hos den

2:dra högst ofullständigt delad, och hos den 3:dje nästan full-

ständigt delad. För öfrigt har den yttre formen dif bulla ossea
^

af meatus auditorius externus , och af processus paramastoideus

och mastoldeus, samt beskaffenheten af några foramina ^ såsom

den ingående mynningen af canalis caroticus
,
foramen lacerum

posticum, foramen stylo-niastoideum^ foramen glenoideum^ och

foramen ovale, och slutligen när- eller frånvaron af canalis

alisxjhenoideus blifvit påaktade. Dessa delars betydelse för grup-

peringen af rofdjuren hade dock långt förut af H. N. Turner ^)

blifvit framställd , ehuru detta ämne af Flower blifvit åter upp-

taget och vidare utveckladt. Till underordningen eller gruppen

Arctoidea räknas af sistnämnde författare familjerna Ursidce^

Trocyonidce, Äiluridce och Mustelidce; till den af Cynoidea

familjen Canidce ; och till den af ^luroidea familjerna Fe-

lidce, Hycenidce^ Cryptoproctoidce , Proteloidce och Viverridce. Vi

hafva något utförligare omnämnt detta af Flower lemnade bi-

drag till rofdjurens indelning, derföre att vi anse det vara det

vigtigaste, som under den sednare tiden blifvit gifvet, ehuru vi

icke vilja följa de deri framställda åsigterna.

Då, såsom ofvan blifvit sagdt, tandbyggnaden lemnar det

vigtigaste morphologiska kännemärket uti rofdjurens karakteri-

stik, synas de olika modifikationer, med hvilka den hos dem

uppträder, framför andra karakterer vara förtjenta af att tagas

i betraktande vid uppställningen af grupper, familjer och släg-

ten inom rofdjurens ordning; isynnerhet som dessa modifikatio-

1) Proceedings of the Zoological Society of London 1848, pag. 63—88,

med titel: Observations relating to some of the Foramina at the base of

the Skull in Mammalia, and on the Classification of the order Carnivora.

2) Denna benämning är något betänklig, då inom gruppen Arctoidea

förefinnes slägtet Ailurus (rättare JElurus) och familjen Äiluridcs (rättare

JElurid(e).
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ner nästan alltid stå i samband med motsvarande sådana uti

deras öfriga byggnad, och i deras deraf beroende lefnadssätt.

Detta har också varit den vanliga åsigten, och vi anse oss böra

blifva densamma fortfarande trogne, oaktadt de ofvan anförda,

af TuRNER och Flower framställda åsigterna om craniets basis,

såsom af större vigt och betydelse för rofdjnrens systematiska

indelning. Tillämpningen af dessa sednare åsigterna företer åt-

skilliga svårigheter dels deruti, att den vigtigaste karakteren

är behäftad med temligen betydliga undantag, dels deruti, att

den ena (Cynoidea) af de 3:ne stora grupperna visar sig i af-

seende på denna karakter såsom en mellangrupp mellan båda

de andra, i någon mån utjemnande den mellan dem uppställda

gränsskillnaden, och slutligen dels deruti, att af de andra upp-

gifna karaktererna å craniets basis en och annan visar sig för-

änderlig inom samma grupp. Så t. ex. afviker den till grup-

pen jEluroidea förda familjen Hycenidce från den för denna

grupp vigtigaste karakteren — att hafva den af hulla ossea om-

slutna kammaren inuti delad i 2me kamrar — derigenom att

nämnde kammare hos denna familj icke företer det ringaste spår

till delning. Beträffande de andra karaktererna , är den ingående

mynningen af canalis carotwus eller foramen caroticum poste-

rius till sitt läge stundom vexlande inom samma grupp , och inom

lista och 3:dje grupperna förefinnes stundom, och saknas stun-

dom canalis alisphenoideus. Dessutom synes det, som ännu en

betydlig mängd flera former behöfde undersökas, innan man
kan bedöma de ifrågavarande karakterernas förbindande kraft.

De på tandbyggnaden grundade karaktererna äro väl, äfven

de, icke helt och hållet utan undantag, men dessa äro dock så

få, att de icke synas förtjena något vidare afseende. Froteles

cristatus (Spårrm.) s. lalandii J. Geoffr. gör undantag från de

andra rofdjuren deruti , att den har kindtänderna ungefär af samma

beskaffenhet , som hos Finnipedia , och saknar till formen distinkt

roftand. Inom fam. MusteUdce afviker slägtet Mellivora^ med

2me arter, från denna familj, och öfverensstämmer med de 4

föregående familjerna deruti, att det icke har någon knöltand i

underkäken. Inom fam. Canidce gör slägt. Cuon^ Gray, med

4 arter, enligt Gray, hvaribland Cuon (Canis) primcevus , un-

dantag från den allmänna regeln för denna familj deruti, att

det blott har 1 knöltand å hvardera sidan i underkäken; och

slägt. MegalotiSj med arten M. lalandii, afviker i motsatt rikt-
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ning, derigenom att det har 3:ne knöltänder å hvardera sidan

i båda käkarne.

Vi bifoga å följande sidan en synoptisk tabell öfver familjerna

inom rofdjurens ordning , sådana vi anse , att de böra uppställas. De

af Flower uppställda familjerna Frocyonidm och Ailuriäce synas

oss böra ingå i fam. Viverridce, då de i tandbildningen öfver-

ensstämma med de andra af denna familj. På grund af den

afvikelse från dem och närmande till Musteliderna , som de fö-

rete i byggnaden af craniets basis , böra de betraktas såsom bil-

dande en egen underfamilj , med tendenser dels till Musteliderna

och dels till Ursiderna.

Familjen Cryptoprodoidm är blott grundad på ett slägte,

Cryptoprocia , med en art , C. ferox , från Madagaskar. Detta

rofdjur sluter sig närmast intill den föregående familjen FelidcB,

enligt de af FsANyois P. L. Pollen & D. C. Van Dam ,
samt

Alph. Milne Edwards & Alfr. Grandidier -) lemnade beskrifnin-

garne, men det företer dock några betydande afvikelser från

denna familj, hvarigenom det företrädesvis tenderar till fam.

Viverridce^ men till dels äfven till Mustelidce, och på grund

hvaraf det måste betraktas såsom typ för en egen familj. En-

ligt den af de förstnämnde författarne gifna afbildningen af dju-

ret, som betj^dligt afviker från den af Bennet förut lemnade,

liknar det både till kroppsform och färgteckning mycket Felis

eyra, sådan denna är afbildad af Baird^), ehuru den synes vara

något mera lågbent än denna. Från både den och alla andra

kattdjur (Felidce) afviker denna form dock betydligt derigenom

att den är plantigrad , och har 5 fullständiga tår på bakfötterna.

Klorna äro retractila , men mindre fullständigt än hos kattdjuren

(med undantag af slägt. Cynaehirus)^ och ungefär så mycket,

som de vanligen äro det hos Yiverriderna. I afseende på tand-

byggnaden öfverensstämmer den närmast med Felidce, och skil-

jer sig från dem hufvudsakligen endast derigenom, att hörn-

tänderna icke äro refflade, att roftanden i underkäken har en

1) Eecherches sur la Faune de Madagascar et de ses Dependances, 2:me

partie, pag. 13, pl. 8 & 9. — 1868.

2) Observations anatomiques sur quelques Maramiféres de Madagascar,

l:er artide , de rOrganisation du Cryptoprocia ferox; Annales des Sciences

Naturelles, 5:me serie, Zoologie et Paléontologie , Torne VII, pag. 314,

pl. 7--10. — 1867.

3) Mammals of North America, pl. 62, fig. 1,
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tydligare afsats baktill vid kronans bas, och att kindtändernas

antal är större, nemligen 5 å hvardera sidan i öfre och undre

käken, ehuru den lista lilla hos äldre individer är affallande.

Dess cranium är något mera långsträckt än hos Felidce^ men

mindre så, än hos Mustelidm och Viverridce. I bildningen af

dess basis öfverensstämmer det mest med det af sistnämnda

familj. Den af huUa ossea omslutna kammaren är nästan full-

ständigt delad i 2me kamrar, af hvilka den inre är belägen

bakom den yttre. Foramen caroticum posterlus är distinkt, och be-

läget vid inre sidan och nära främre delen af bulla ossea, men

foramen glenoideum är ej distinkt. Canalis alisphenoideus fö-

refinnes. Processus paramastoideus är tryckt intill bulla ossea,

och skjuter ej nedom denna. Hjernskålsregionen är temligen lång-

sträckt, så att afständet mellan postorbitalutskottet å pannbenet

och nackekammen är betydligt större än det mellan det förra och

framkanten af mellankäksbenen. Crista sagittalis är fullständig.

Nosen är kort och tjock. Skelettbyggnaden för öfrigt är mest

lik den af Felidce , men företer några mindre afvikelser, hvari-

genom den närmar sig till Viverridce. Hålet ofvan condylus

iniernus å öfverarmbenet är större än hos de nämnda familjerna.

Från bådadera afviker den, och tenderar till Musteliderna deri-

genom att den har ett stort os penis. Glans penis är försedd

med talrika bakåt riktade taggar, liksom hos Felidm. Djurets

totallängd är omkring 4 fot 8 tum verkm., hvaraf svansen ut-

gör 2 fot 2 tum. Det är mycket grymt och rofgirigt, och an-

faller stundom jägaren, då det blir blesseradt. — Vi hafva an-

sett oss böra något utförligare redogöra för detta exotiska djur,

derföre att det utgör en högst intressant öfvergångsform mellan

den numera isolerade kattfamiljen och Viverriderna och Muste-

liderna. Det utdöda, till kattfamiljen hörande slägtet Machce-

rodus tyckes i ett och annat hänseende i sin skelettbyggnad

förete någon tendens till Hyseniderna, t. ex. uti formen af den

bakre delen af craniet , och af atlas , och uti den starka utveck-

lingen af de främre extremiteterna

Liksom fam. Cryptoproctoidce , är fam. Froteloidce endast

grundad på ett slägte, Froteles, med en art, P. cristatus

1) H. BURMEISTER: Bericht iiber ein Skelet von Machcerodus im Staats-

Museum zu Buenos Aires ; Abhandl. d. naturforsch. Gesellsch. zu Halle , 10:er

Bd. pag. 181, & 1 planche. - 1867.

30
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(Spåreman) eller P. lalandii^ J. Geopproy ^) från södra Afrika.

Detta djur har inom systemet haft en osäker plats , och blifvit för-

visadt än till hundfamiljen, än till Viverridfamiljen, och än till

Hysenidfamiljen, tills det nu slutligen fått bilda en egen familj.

Det har en mycket kort blindtarm. Till kroppsformen, hår-

betäckningen och färgteckningen, äfvensom i anseende till ske-

lettbyggnaden visar det mesta öfverensstämmelsen med Hysenid-

familjen, till hvilken det också för öfrigt, enligt Flower, mest

närmar sig; men det bör dock, såsom nämnde författare an-

märker, rättast utgöra en särskild familj. Uti byggnaden af

eraniets basis visar det, enligt densamme, mesta öfverensstäm-

melsen med Yiverriderna , men företer några afvikelser, som

tendera till Hyseniderna '^).

1) För kännedomen om detta intressanta djur hänvisa vi till Isidore

Geoffroy: Mémoires du Museum d'histoire naturelie, tome XI, pag. 354.

— 1824 ; — Blainville : Ostéographie , Carnassiers , Canis
,
pag. 33 & 56,

atlas fascic. 13:me
,
pl. 3 ; — och W. H. Flower : On the anatomy of the Pro-

teles, Proteles cristatus (Sparrman), Proceedings of the Zoological Society

of London 1869, pag. 474, pl. 36.

2) Körande litteraturen för rofdjurens ordning hänvisa vi till:

Schreber: Die Säugthiere, 3:er Theil., pl. 87—144; Supplement, 2:te

Abtheilung, von J. A. Wagner. — 1778 & 1841.

G. CuviER: Eecherches sur sur les ossemens fossiles, 3:me édit. tome

4:me; pag. 229, Chapitre premier: "des caractéres ostéologiques des Car-

nassiers," pl. XVI—XIX; pag. 311 Chap. III: "des ossemens d'Ours, pl.

XX—XXVII bis; pag. 381, Chap. IV: "sur les ossemens d'Hyénes/' pl.

XXVIII—XXXII
;

pag. 407, Chap. V: "des ossemens de grands Félis," pl.

XXXIII—XXXVI; pag. 457, Chap. VI: "des ossemens de Gloutons, de Loups

et d'autres petits Carnassiers," pl. XXXVII-XXXVHI. - 1825.

C. J. Temminck: Monographies de Mammalogie, Tome l:er, pag. 73,

4:me Monographie sur le genre Chat ou Félis. — 1827.

T. Bell: Artikeln Carnivora i Cyclopsedia of Anatomy and Physiology,

by E. B. TODD. — 1836.

E. Ov^en: Odontography, vols I & II. — 1840—1845.

H. M. DucROTAY de Blainville: Ostéographie. T. I & II, Carnas-

siers, avec planches. — 1839—1841.

H. N. TURNER: Observations relating to some of the Foramina at the

base of the Skull in Mammalia, and on the Classification of the order

Carnivora ;
Proceedings of the Zoological Society of London

, 1848, pag. 63.

Spencer F. Baird: Mammals of North America. — 1859.

J. E. Gray: a Eevision of the Genera and Species of Viverrine Ani-

mals, founded on the coUection of the British Museum; and a Eevision of

I
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Fam. FELID^, J. E. Gray. 1825.

(Kattdjur).

Kroppsformen liknar den af den vanlige tanikätten ^ med
hort , mer eller mindre rundadt hufvud , och en mer eller mindre

tjock och undersätsig kropp ; extremiteterna af medelmåttig längd,

och vanligen tjocka och starka, och med svansen till längden

owvexlande, ehurit oftast lång. Nosen är kort, med naken

spets. Öfverläppen är tjock, i midten framtill grimdt utrin-

gad och med en vertical fåra , och å yttre sidan med flera ra-

der morrhår eller vihrisser. Ögonen äro temligen stora, stun-

dom med rund, och stundom med aflång pupill. Öronen ära

mer eller mindre korta eller ock medelmåttiga
, afrundade, eller

ock trubbigt tillspetsade. FramfÖtterna med 5 , och bakfötterna

med 4 tår, och en mycket stor trampknöl å deras undre sida

nära intill tårnas bas ,
och en trampknöl under basen af hvår-

dera klophalangen och spetsen af den närmaste phalangen.

Tummen å framfötterna är stark, men mycket kortare än de

andra tårna. Klorna äro hoptryckta , hrökta och spetsiga , och

merendels fullständigt retractila inom ett rörligt veclz af huden
,

förmedelst flera mellan klophalangen och den närmaste pha-

langen gående elastiska band (ligamenta elastica falcularum)

,

som göra denna retractilitet helt mechanisk. Framfötternas

the Genera and Species of Ursine Animals (Ursidcs) , founded on the collec-

tion in the Britisli Museum; in Proceedings of the Zoological Society of

London 1864, pag. 502 & 677.

Idem: Eevision of the Genera and Species of Mustelidce contained in

the British Museum; Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1865, pag. 100,

pl. VII {Enhydris lutris).

Idem: Notes on the Skulls of the Cats (Felidce); Proceed. of the Zool.

Soc. of Lond. 1867, pag. 258 ; med en del figurer.

Idem : Notes on the Skulls of the Species of Dogs , Wolves , and Foxes

(Canidce) in the Collection of the British Museum; Proceed. of the Zool.

Soc. 1868, pag. 492; med en del figurer.

K. OWEN: On the Anatomy of Vertebrates, vol. II & III. ~ 1866—

1868.

L. J. FlTziNGER: Revision der zur natiirlichen Familie der Katzen

(Feles) gehörigen Formen
;
Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften zu Wien, mathem. naturwiss. Classe, Bd. 58, pag. 421, Bd.

59, pag. 211 & 629, Bd. 60, pag. 173. ™ 1868-1869.

30*
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hlor äro något mera hoptrycläa^ JcrÖläa och spetsiga än haJc-

fötternas. — Craniet är utmärJct derigenom att det är Jcort

och hredt, med Jcort och tjock nos. Äfståndet mellan den längst

haJcåt utstående kanten af crista lamhdoidea och processus post-

orhitales å pannan är ofta mindre än det mellan de sednares

haJcre hant och framkanten af mellankäkshenen. Craniets

ofre profilkontur hildar en mer eller mindre starkt böjd håge^

merendels utan konkavering framom pannan. Bidlce ossece

äro stora och uppsvällda , och nästalt ovala , med stor och icke

tuhformad yttre öronöppning , och den af dem omslutna kamma-

ren är nästan fullständigt delad i 2:ne kamrar. Den bakre

mynningen af canalis caroticus (foramen caroticum posterius)

är belägen uti den främre delen af foramen lacerum posti-

cum. Foramen condyloideum anterius är till dels täckt af

en från processus paramastoideus idgående kam. Foramen

glenoideum är i allmänhet icke distinkt Ingen canalis ali-

sphenoideus förefinnes. Processus paramastoideus är liten, och

liggande intill bulla ossea. Hjernskålen är kuUrig och temli-

gen bred. Fannan är bred och mer eller mindre kullrig, med

starka processus postorbitales ^ som någon gång sammanstöta

med desamma å okbenen. Nackekammen är stark, och crista

sagittalis är mer eller mindre utbildad. Ofverkäkens okbens-

utskott äro delade af canales infraorbitales , så att deras öfre

gren är liten. Skulderbladet är bredt, med ett distinkt meta-

cromialutskott. Ofverarmbenet har ett hål for arteria cubitalis

ofvan condylus internus. Lårbenet är rakt. Nästsista tå-

phalangen både å främre och bakre fötterna är å yttre si-

dan merendels konkav., så att klophalangen vid dess tillbaka-

dragning kan gå vid sidan af den. Klophalangens fals är

mycket djup, och den omvikna kanten af benet ("kragen")

sträcker sig långt ut på kloen. — Hörntänderna äro refflade

å yttre sidan , och med en skarp kant fram- och baktill. Kind-

tänderna äro å hvardera sidan af öfverkäken normalt 4 , ehuru

de ofta icke äro flera än 3^ derföre att den främsta ofta är

affallande. Af dessa är blott den bakersta, som är helt liten.,

en dens molaris
, af knölig form och med enkel rot; och de

2:ne^ eller den ena främsta mellantänder^ och den nästsista

1) Å ett cranium af en yngre tamkatt hafva vi funnit detta foramen

distinkt.
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roftand. Den l:sta ofta affaUande méllantanden är liten och

med enJcel rot. Den 2:dra méllantanden är stor, med hop-

trycJct, skärande och flerspetsad eller mer eller mindre tydligen

flerflihig Jcrona, och dubbel rot. Bo/tanden är den största af

alla, med sharpt sJcärande treflihig krona, som framtill å inre

sidan har en mer eller mindre tydlig spetsig afsats eller häl,

sittande på den främre inre roten. Den mellersta fliken eller

spetsen är den längsta, och den bakersta har en mer eller mindre

tydlig bugt. Knöltanden är transversell^ och har sitt läge

innanför bakre kanten af roftanden. Uti underkäken äro Imid-

tänderna ä hvardera sidan 3 , af hvilka den bakersta , som är

roftanden, är en dens molaris, och de 2:nefrämre dentes prcemola-

res, och ingen är knÖltand Älla dessa kindtänder hafva dubbel

rot , och kronan hoptryckt , skärande och flikig. Den bakersta

,

eller roftanden är den största, med djupt tvåflikig och skarpt

skärande krona, och stundom med en liten temligen tydlig af-

sats i bakre kanten. — Mjölkkindtänderna äro å hvardera

sidan af öfverkäken 3:ne, nemligen en mellantand, en roftand,

och en knöltand, och å D:o D:o af underkäken 2:ne, hvaraf

en mellantand och en roftand. Den öfre méllantanden af denna

dentition är myclcet liten, och snart affallande. Den öfre rof-

tanden D:o har 2:ne spetsar framom den stora centrala, och

har hälen mycket liten samt belägen ungefär vid midten af

tandens inre sida. Knöltanden D:o är större än den perma-

nenta, och har 8:ne rötter. Mjölkhörntänderna äro små och

släta. Den undre mjÖlkroftanden har baktill en stark afsats,

som är mer eller mindre tydligen tvåspetsig. — En del af

papillerna på tungans midt äro omslutna af spetsiga och nå-

got bakåt riktade hornartade hylsor, som bilda taggar, hvilka

göra tungan mycket sträf. En mycket kort blindtarm förefin-

nes. Penis har ett helt litet ben ^) , och glans är beväpnad

med bakåt riktade taggar. Honan har stundom 4, och stun-

dom S spenar, i hvilket sednare fall de å sitta på bröstet.

1) Någon gång förekommer en mycket liten knöltand bakom den undre

roftanden. A ett cranium af en gammal hona af varglo i härvarande Uni-

versitets zoologiska museum förefinnes å ena sidan en sådan tand. A detta

cranium finnes äfven en öfvertalig liten tand fästad intill den venstra öfre

hörntanden i sjelfva suturen mellan öfverkäks- och mellankäksbenen.

2) Bland rofdjuren äro Hyaeniderna och Proteliderna de enda, som icke

Jiafva os ^enis.
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Kattdjuren äro de mest typiska eller mest utbildade af alla

rofdjur, och vi ställa dem derföre i spetsen för denna ordning,

ehuru de ingalunda med hänsyn till deras phylogenetiska ut-

veckling äro de första. Palseontologien tyckes ådagalägga, att

denna familj under den närvarande perioden är rikare på former,

än den varit under förutgångna perioder, ehuru den sträcker

sin tillvaro tillbaka till den miocena afdelningen af tertiärfor-

mationen. Såsom i allmänhet förhållandet är med den phy-

logenetiska utvecklingen och den dertill hörande differentie-

ringen, har denna familj slutligen kommit att framstå så isolerad

från de andra rofdjursfamiljerna, att vi numera icke hafva någon

annan tydligare öfvergångsform mellan den och dem, än det

ofvan anförda slägtet Cryptoproda. Deras utomordentliga styrka

och böjlighet i sina rörelser, deras starka käkar och stora och

skarpt skärande roftänder, deras stora och mycket spetsiga hörn-

tänder, deras mycket små och endast i öfverkäken befintliga

knöltänder, deras stora, spetsiga, starkt krökta och särdeles

rörliga klor, och slutligen deras starka blodtörst, som vanligen

endast tillfredsställes af rof af varmblodiga och lefvande djur—
alla dessa egenskaper framställa dem såsom de mest blodtörstiga

och fruktansvärda af alla rofdjur.

Om kattfamiljen således är skarpt skild från de andra, så

äro deremot de ganska talrika former, som den innesluter, i

allmänhet föga skiljaktiga sig emellan, och formöfverensstämmelsen

är så stor, att man ännu ingalunda är öfverens om antalet af

slägten och arter, eller om de till grund för desamma lagda

karaktererna. J. E. Gray^) har upptagit 61 arter, fördelade på

14 slägten; men L. J. Fitzinger^) antager 201 "former" och 10

slägten. Sistnämnde författare upptager under slägtet Leo 5

former, nemligen: L. harharus^ L. capensis, L. senegalensis

,

L. persicus och L. guseratensis; och under slägt. Tigris 3:ne

former: T. regalis, T. sondaica och T. longipilis, den lista

1) Jemför ofvan sidan 15.

2) Notes on the Skulls of the Cats (Felidce); Proceedings of the Zoolo-

gical Society of London 1867, pag. 258 & 400.

3) Eevision der zur natiiiiichen Familie der Katzen (Felis) gehörigen

Formen
;
Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch., zu Wien mathem.

natur- wiss. Classe, Bd. 58, pg. 421, Bd. 59, pag. 311, 629, Bd. 60,

pag. 173. - 1868 & 1869.
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från och med Indien till södra Persien , den 2:dra från Java och

Sumatra, och den 3:dje från mellersta Asien och södra delarne

af det norra D:o.

Kattdjur förefinnas i ursprungligen vildt tillstånd i alla

verldsdelar, med undantag af Australien och Oceanien. De före-

komma både i varma och kalla länder, ehuru icke inom polcirk-

larne. De älska företrädesvis skogs- och bergstrakter, och

stundom de af gles skog och buskar bevuxna kanterna af öppna

fält, stepper och öknar, samt ligga merendels dolda under da-

garne, och äro i rörelse under nätterna, för att söka sitt rof.

De bemäktiga sig detta i allmänhet icke med öppen jagt, utan

genom list och öfverrumpling. De smyga sig eller krypa dolda

så nära intill detsamma, att de med några få starka språng,

eller ock med ett enda kunna kasta sig öfver och gripa det.

Stundom ligga de i försåt på sådana ställen, der de veta, att

de djur, som de vilja taga, komma för något visst ändamål på

någon bestämd tid, t. ex. för att dricka eller äta. Grenom en

list, som är nästan lika stor som deras rofgirighet, kunna de på

detta sätt bemäktiga sig såväl de snabbaste däggdjur som äfven

foglar. De hafva härvid kraftiga redskap både uti sina spetsiga klor

och sina skarpa tänder. Deras rof utgöras nästan uteslutande af

varmblodiga och lefvande djur; och de större af dessa bita de

merendels först i halsen, för att först dricka det ur halspuls-

ådrorna utströmmande blodet. Sedermera förtära de köttiga och

blodfulla delar. "Sedan de mättat sig, draga de sig tillbaka till

ett gömställe, och falla der i en djup sömn tills hungern åter

väcker dem. Förfela de sitt rof, så förfölja de det icke vidare,

utan vända skamflata tillbaka, och afbida i tysthet ett mer

gynsamt tillfälle, eller ock sm3^ga de sig kring och söka nytt

rof. De äro för lata att använda ett uthållande skarpt lopp , såframt

ej lifsfara tvingar dem dertill. Ägde de hundens förmåga af ut-

hållande lopp, så skulle de utrota allt villebråd i skogarna; ty

de ihjälrifva ofta långt mera än de kunna förtära, och låta det

ligga orördt" Deras grymma mordiska lynne är icke till-

gängligt för sällskaplighet , och de lefva derföre vanligen i en-

samhet , med undantag af fortplantningstiden , samt jaga meren-

dels icke i sällskap. Den ene tåler ej rätt väl att den andre

1) Skandin. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl. pag. 109.
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gör intrång i dess jagträtt. Lejonen lära stundom göra undantag

från denna regel.

De lefva i monogami, men hanen bekymrar sig i allmänhet

föga eller icke om ungarne , af hvilka vanligen flera födas hvarje

gång. Modren visar dem deremot stor ömhet, och egnar dem
en slags uppfostran , samt undervisar dem i konsten att taga rof.

Parningen sker i allmänhet efter strid mellan makarne, samt

under starkt oväsen medelst rytande
,
jamande och skrikande, och

vid parningens slut rusa de med häftighet från hvarandra. Deras

vilda grymhet uppenbarar sig äfven då.

De karakterer, hvarpå de ofvan omnämnda talrika slägtena

blifvit grundade
,
synas oss till större delen vara af ringa vigt

,

och icke sällan beroende pä obetydliga gradationer uti utveck-

lingen af något parti, samt följaktligen icke fria från sammanbin-

dande öfvergångar. Vi anse oss pä grund deraf för det närva-

rande endast böra uppställa 2me slägten inom familjen Felidce,

nemligen: Felis ocYi Cyncehirus, men upptaga under det förra 6

subgenera, enligt den här bifogade tabellen. Med afseende på

denna få vi nämna, att följande arter äro tj^per för de der upp-

tagna underslägtena: För slägt. Leo Afrikanska lejonet; för D:o

Tigris Indiska tigern; för D:o Viverriceps Felis viverrina Ben-

net; för D:o Felis F. catus Linné; för D:o Chaus lelis chaus

GtiLDENSTEDT ; och för D:o Lynx Felis lynx Linné.

L Slägtet Felis, Linné. 1758

Klorna äro fullständigt retractila, derigenom att den näst-

sista tåphalangen å yttre sidan är IwnTcav ^ och mellan denna

och sista eller Jclophalangen äro elastiska band (ligamenta ela-

stica falcularum), som, då flexion icJce äger rum, ofrivilligt

draga Jclophalangen tillbaka så myclcet, att den lägger sig vid

den yttre JconJcava sidan af den nästintill den varande phalan-

gen, hvarigenom således hlon Jcommer att vara tillbakadragen,

så att den icke berör marken Extremiteterna äro starka

1) Hos Gyncelurus är denna klornas retractilitet ofullständig, derigenom

att nästsista tåphalangen är kortare , och å yttre sidan föga konkav , så att

klophalangen icke kan lägga sig vid sidan af den ; och klophalangernas till-

bakadragning är blott frivillig, samt verkställes för de 4 tårna endast eller

nästan endast genom senor från extensor digitorum communis, såsom vanligt

(G. Månn; Naturgeschichte der reissenden Thiere, I, Katzen, pag. 16,

tab. B.).
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och af medelmåttig längd, eller nästan horta. Boftanden i

öfverkäJcen har en tydlig häl Craniet har långa postorhital-

läslwtt. Skulderhladet bredi^ med främre kanten tvärt af-

nmdad nedtill mot halsen '^).

Underslägtet Felis^ Linné.

Hufvudet kort och nästan klotformigt , och ögonen stora eller temligen

stora, med under ljusets inflytande aflång och vertical pupill. Öronen äro

medelmåttiga, uppåt afsmalnande och med afrundad spets, och utan hår-

pensel vid denne. Svansen vanligen lång , stundom medelmåttig, och någon

gång kort. — Craniet är kort och ofvan kullrigt, med temligen bred hjern-

skål, å hvilken crista sagittalis ej är synnerligen hög, och vanligen blott

baktill är riktigt utbildad. Nosen är mycket kort, och afståndet mellan

spetsen af piocessus postorbitalis å pannbenet och den bakersta delen af

crista lambdoidea är i allmänhet ungefär lika med det mellan den förre och

framkanten af mellankäksbenen. Emedan ögonen äro stora, så äro äfven

orbitse stora , och derföre är afståndet mellan foramen lacrymale och spetsen

af proc. postorbitalis å pannbenet större än näsbenens längd långs suturen

dem emellan; och afståndet mellan främre kanten af den öfre grenen af

öfverkäkens proc. zygomaticus och framkanten af mellankäksbenen är i all-

mänhet äfvenledes mindre än förstnämnda afstånd. Sutura palatina bildar

baktill en mer eller mindre tydligen utstående vinkel i midten af gombenens

bakre fria kant. Pannbenen och mellankäksbenen beröra icke hvarandra. —
I öfverkäken förefinnas i allmänhet å hvardera sidan 2:ne kindtänder (mellan-

tänder) mellan hörntanden och roftanden, d. v. s. att den l:sta lilla öfre

oäkta kindtanden i allmänhet icke är alfallande. Den undre roftanden har

ingen tydlig afsats i bakre kanten.

De till detta underslägte hörande kattarter äro i allmänhet

af ringa storlek, men de äro dock alls icke mindre rofgiriga än

de större. Af J. E. Gbay räknas härunder 27 arter, bland hvilka

dock tamkatten är upptagen såsom egen art. Ingen af dessa

tillhör egentligen vår fauna, då ingen här förekommer i vildt

tillstånd; men vi anse oss dock böra upptaga tamkatten såsom

en hos oss förekommande representant för underslägtet , då detta

förut varit brukligt, och vi derigenom blifva i tillfälle att något

närmare redogöra för tamkattens skelettbyggnad, hvilken, jemte

den af dess vilda urstam
,
antingen denne utgöres af Felis catus

eller Felis maniculatiis , eller möjligen af båda dessa arter, kan

betraktas såsom typisk för slägtet.

1) Hos Cyncelurus saknar den öfre roftanden häl.

2) Hos Cyncelurus är skulderbladet mindre bredt, och dess främre kant

är jemnt konvex, och utan afrundning vid halsen.
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1. Felis domesticus , Keyserling & Blasius. ^)

Tamlmtten.

Svansen är emot spetsen afsmalnande^ och liar der Jcortare

MrhetäcJcning. Näsbenen strächa sig iche längre tillbaJca mellan

pannbenen än Ö/verhäksbenen. Pannbenet är genom en fort-

sättning af lijessbenet och genom hilbenets stora vinge shildt

från tinningbenet. Gomhålen vid baJcre Jcanten af mdlanJcäJcs-

benen (foramina incisiva) äro smala och afiånga^ samt mera

än dubbelt längre än breda (Blasius) '^). Foramen magnum
är upptill afrundadt, samt bredare än högt. Den öfre rof-

tandens yttre hant är framtill utstående utom den bakre delen

af den bakre öfre niellantandens yttre kant

1) Man brukar vanligen citera Beisson (Le Eegne Animal, pag. 264.

— 1756) såsom auctor för tamkattens benämning Felis domesiica. Det är

väl sannt, att Brisson å anförda stället gifvit denna benämning, men det

är tydligt genom de af Brisson i allmänhet gifna namnen, att han icke

följt den binomiska nomenclaturens principer, ehuru han stundom gifvit

namn som skenbart antyda motsatsen; och de af honom gifna namnen kunna

derföre icke betraktas såsom artnamn i den Linnéanska bemärkelsen, hvadan

han icke heller kan citeras såsom auctor för sådana namn. — Då ordet Felis

är communis generis, bör det adjectiva artnamnet hafva masculin ändelse.

2) Vi hafva återgifvit denna af Blasius (Naturgeschichte der Säugethiere

Deutschlands) lemnade diagnos, derföre att denne författare synes oss vara

den som grundligast undersökt skilj aktigheterna mellan tamkatten och vild-

katten {Felis catus).

3) Hos vildkatten (F. catus Linné) är foramen magnum upptill trubbvink-

ligt, och ungefär lika högt som bredt; och hos densamme är den bakre öfre

mellantandens yttre kant baktill lika mycket utstående som den främre delen

af samma kant å den öfre roftanden. Derjemtehar vildkatten den öfre roftandens

häl mindre än den hos tamkatten. Den af Blasius anförda skillnaden dem
emellan i afseende på craniet, att hos vildkatten pannbenet sammanstöter

med os sguamosum, och hos tamkatten derifrån är afskildt genom lijess-

benet och kilbenets stora vinge , är icke konstant. Härvarande Universitets

zoologiska museum äger en hud med tillhörande cranium af en hane af

vildkatten från södra Tyskland, och detta cranium har pannbenet afskildt

från os squamosum på samma sätt, som å tamkattens, ehuru både craniet

för öfrigt och huden utvisa , att detta exemplar icke är någon bastard mellan

vildkatten och tamkatten. Blainville (Ostéographie , gen. Felis, pl X)

afbildar ett cranium af vildkatten , som äfvenledes har pannbenet på samma

sätt afskildt från os squamosum.
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Anm. FiTZiNGER har å ofvan anförda ställe pag. 684 antagit såsom

säkert, att den af Kuppell uti Nubien funna vilda katt-arten Felis mani-

culatus, Cretzschmar, är stammen för alla våra tama katt-racer. Denna

åsigt har långt förut blifvit yttrad af många andra författare, hvaribland

Temminck, J. a. Wagner, och äfven till dels J. H. Blasius, som dock icke

anser denna fråga fullt afgjord , ehuru han icke vill härleda tamkatten från

den europeiska vilda katten, Felis catus, Linné. Eedan D:r P. J. Cretz-

schmar, som först beskrifvit F. maniculatus, har dock uti denna fråga

framställt en åsigt, som synes oss vara den rätta. Sedan han jemfört F.

maniculatus med tamkatten, och funnit stor öfverensstämmelse mellan den

förre och en varietet af den sednare, yttrar han: "Dagegen finden sich aber

auch unter den Varietäten unserer Hauskatzen wieder viele andere, welche

noch alle Merkmale der in unsern Wäldern lebenden wilden Katze fiihren,

als: wenige, breite, weit auseinander liegende Streifen auf dem Kopfe, 8—12,

eben solche auf den Seiten des Körpers, so wie den kurzen dickwolligten

Schwanz mit 4 und mehreren schwarzen Kingen bei einem um ein Drittheil

grösseren Körper u. s. w." — "Aus dieser Untersuchung und Zusammen-

stellang glauben wir den Schluss folgern zu können, dass es sich mit der

Hauskatze verhalte , wie mit anderen Hausthieren ; nemlich , dass im Laufe

der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens mehrerer, unter ganz verschie-

denen Climaten lebenden Völker, ganz verschiedene kleine Arten aus dem

Katzengeschlecht domesticirt worden sind, welche sich bei der Beriihrung

der Völker vermischt haben und aus denen die Varietäten entstanden sind."

— Genom de af E. Geoffroy, Ehrenberg och Blainville anställda forsk-

ningarne har det blifvit ådagalagdt, att Felis maniculatus blifvit domesti-

cerad och mumifierad af de gamla Egyptierna , och T. v. Hruglin ^) har

under sednare tiden iakttagit, att den vanliga tamkatten i nordöstra Afrika

är af denna arten. Dock har han derstädes äfven träffat andra domestice-

rade racer; och Blainville (Ostéographie
,
Felis, pag. 89) upplyser, att de

gamla Egyptierna mumifierat och sannolikt domesticerat 2:ne andra katt-arter,

F. caligatus & chaus. Det är sålunda icke omöjligt, utan t. o. m. sanno-

likt, att F. maniculatus uti domesticeradt tillstånd kunnat från Egypten i

en aflägsen forntid hafva blifvit öfverflyttad till andra gamla kulturfolk i

Orienten, och genom dessa sednare eller ock genom Egyptierna sjelfva till

Europa. Detta i förening med den ,
enligt Temminck, Cretzschmar och J. A.

Wagner, betydliga likheten mellan den och somliga racer af tamkatten i

Europa, gör det högst sannolikt, att någon eller några af dessa, åtminstone

i sydligare delar af Europa, härstamma från den. Men då skiljaktigheterna

mellan somliga racer af tamkatten och den europeiska vildkatten, såsom

Cretzschmar yttrat, och äfven Nilsson i Skandinavisk Fauna påpekat,

1) Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika von Eduard Ruppell,

Säugethiere, l:es Heft, pag. 3, — 1826.

2) Systematische Ubersicht der Säugethiere Nordost- Afrika's
,
etc, von

T. v. Heuglin und L. J. Fitzinger; Sitzungsberichte der mathem. uatur-

wiss. Classe d. Kaiserl Akad. d. Wissensch zu Wien Bd. 54, l:e Abtheil.

pag. 558. - 1866.
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långt ifrån äro så stora, som man påstått, utan tvärtom äro ganska ringa,

så synes det antagligt , att nämnde vildkatt äfven lemnat sin tribut till den

ursprungliga uppkomsten af våra tamkattor. De af Blasius anförda karak-

tererna för den europeiska vildkatten , Felis catus Linné , äro : Svansen har

ända till spetsen lika lång och tät hårbeklädnad, och imianför spetsen 3:ne

breda, fullständiga mörka ringar, samt på den inre hälften 3 eller 4 sma-

lare, undertill ofullständiga dylika ringar. Näsbenen sträcka sig längre

tillbaka mellan pannbenen än Öfverkäksbenen. Pannbenen stå baktill i

omedelbar beröring med tinningbenen. Gomhålen vid bakre kanten af
mellankäksbenen äro rundade , och föga längre än breda. Kroppislängden

23 tum (rhenL); svansens längd 11 t. 6 lin. Härtill kan läggas, att färgen

ofvan är rostgulaktigt grå, och under rostgulaktig , och långs ryggen är ett

svartaktigt band, på hjessan 4 långsgående smala D:o, och på öfre delen af

kroppssidorna och på extremiteterna mer eller mindre tydliga mörka tvär-

streck , m. m.

I afseende på de af Blasius för Felis catu^ gifna karaktererna få vi

för det första anmärka , att den , som är hemtad från svansens yfvigare hår-

beklädnad , icke är så vigtig , som man i allmänhet ansett den för att vara

,

emedan man på förvildade tamkattor, som länge lefvat i fritt tillstånd , har

tillfälle att iakttaga, att denna hårbeklädnad är vida yfvigare än på de

tama, om än icke fullt så yfvig, som på Felis catus. Denna iakttagelse

hafva vi sjelfve gjort på dylika kattor, som vi skjutit. Derigenom är det

tydligt , att det vilda tillståndet , som såsom Nilsson i Skandinavisk Fauna ^)

yttrar, har föranledt en starkare utveckling af hela djuret, och således äfven

af dess hårbetäckning , är grunden till denna skiljaktighet mellan Felis catus

och tamkatten. Uti proportionen mellan svansens längd och kroppslängden

är der ingen skillnad. Nilsson omnämner en tamkatt, hvars kroppslängd

var 22 tum vkm., och svansens längd 10 t. D:o ; och således har denne katt

haft en kortare svans än F. catus, enligt de af Blasius gifna måtten. Den

var äfven föga mindre än den sednare. De vigtigaste karaktererna äro utan

tvifvel de, som äro hemtade från craniet. Börande dessa hafva vi redan

anfört, att den, som Blasius tyckes anse för den vigtigaste, nemligen

pannbenens beröring med ossa squamosa, icke alltid är konstant hos F.

catus; och den af domesticationen verkade degenerationen har derföre möj-

ligen kunnat helt och hållet upphäfva den hos denna arten i tamt tillstånd.

Den tamkatten tillkommande karakteren i detta afseende är ej heller kon-

stant. A Marklinska museet härstädes förvaras ett cranium af en gammaj

tarakatt , som i detta afseende på den ena sidan har tamkattens och på den

andra vildkattens karakter. De andra anförda karaktererna , uti proportionen

mellan näsbenen och öfverkäsbenen , och uti formen af foramina incisiva,

1) Enligt Jap. Steenstbup ("Törvemosernes Bidrag til Kundskab om
Landets (Danmarks) forhistoriske Natur og Kultur"; Beretning om Landt-

mandsforsamlingen i Kiöbenhavn 1869, pag. 350) hafva ben af vildkatten

blifvit funna i torfmossar i Danmark, utvisande, att han fordom der före-

kommit. Vi känna icke, att några sådana fynd blifvit gjorda hos oss.

2) Däggdjuren, 2:dra uppl. pag. 122,



468

kunna möjligen äfvenledes vara en följd af domesticationen , då sldljaktig-

heterna i dessa afseenden icke äro särdeles betydliga. Hos tamkatten hafva

vi i afseende på näsbenens längd funnit någon föränderlighet , och vi hafva

hos honom stundom funnit dem sträckande sig något längre tillbaka än

öfverkäksbenen ehuru icke så långt som hos F. catiis, och stundom funnit

dem slutande framom dessas bakre kant Vi hafva hos tamkatten äfven-

ledes iakttagit någon föränderlighet i formen af foramina incisiva , ehuru vi

aldrig funnit dem så korta som hos F. catus.

Då tamkatten , och i någon mån äfven F. catus , i anseende till färg-

teckningen är särdeles föränderlig, och man stundom, såsom Cretzschmar

och Nilsson anmärka, träffar tamkattor, som deruti i det närmaste likna

F. catus, så är det tydligt, att denna vid distinktionen dem emellan icke

kan tagas med i räkningen.

Det förhållandet, att de förvildade tamkattorna vanligen uti kroppens

storlek och gröfre byggnad , uti svansens yfviga hårbetäckning , och stundom

äfven uti färgteckningen förete en märkbar öfvergång till Felis catus, synes

oss särdeles mycket talande för den af Nilsson yttrade åsigten, "att vår

nordeuropeiska Tamkatt härleder sig mest från den europeiska Skogskatten"

(F. catus); eller åtminstone från en blandad afkomma af denne och den

sannolikt ursprungligen till södra Europa i domesticeradt tillstånd införde

Felis maniculatus Bastarder mellan tamkatten och F. catus träffas både

enligt Blasius och V. Fatio icke så sällan i de trakter, der den sednare

förekommer 3). Det vanliga förhållandet är emellertid att bastarder, som

äro propagativa, slutligen öfvergå till formen af endera af stamarterna.

Det må här anmärkas, att den omständigheten, att de Schweitziska

urinvånarne, som lefvat i de bekanta pålbyggnaderna
,
enligt RxiTlMEYER )

icke haft någon tamkatt , ehuru den europeiska vildkatten i deras trakter då

allmänt förekom , och ehuru dessa urinnevånare innehade en kulturgrad , som

gjorde en domestication af vildkatten möjlig, gifver anledning till den för-

modan, att kattens domestication inom Europa icke är ursprunglig, och

följaktligen talar för deras åsigter, som antaga, att tamkatten från början

till Europa blifvit införd från Orienten.

1) Enligt de af Blainville å pl. X lemnade figurer öfver craniet af

F. maniculatus , räcka näsbenen hos denne icke så långt tillbaka som öfver-

käksbenen; och Blainville anmärker, att det icke är fullt sannt, att ske-

lettet af den är alldeles öfverensstämmande med det af tamkatten.

2) Äfven V. Fatio anser det sannolikt, att tamkatten härstammar

från F. catus.

3) Enligt J. E. Gray känner man bastarder af tamkatten och : Felis

chaus, rubiginosus, ornatus, viverrinus och caffer. — Ar 1870 meddelades

i allm. tidningar uppgift om en sammanparning mellan en tamkatt och en

hane af lo i trakten af Kiel (Tidn. Nya Dagl. Allehanda, N:o 14, 1870).

4) Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz; Neue Denkschriften der

allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft fiir die gesammten Naturwissens-

chaften, Bd. XIX, pag. 23. - 1862.



FiTziNGER anför 15 särskilda varieteter eller racer af tam-

katten. Körande dessa vilja vi endast nämna, att de mest an-

märkningsvärda af dem äro:

1. Angorakatten (Felis domesticus angorensis) , som har mycket

lång, mjuk, och glänsande hårfåll, som antingen är af en enfärgadt hvit,

gulaktig, gråaktig, eller brunaktig färg, eller och brokig af dessa färger,

och sannolikt härstammar från Angöra i Natolien , och förmodas härleda sig

från en croisering mellan tamkatten och Felis manul; samt

2. Hängöriga Katten (Felis domesticus catotis) , som i afseende på

hårfällen liknar den föregående varieteten, men utmärker sig från den och

alla andra derigenom att han har längre och hängande öron, och skall före-

komma i China.

En vacker varietet, som icke sällan förekommer hos oss är

den så kallade Kartheuserkatten (Felis domesticus coeruleus),

som har en temligen lång och fin, nästan ullig hårfäll, hvilken

antingen är af en enfärgadt blågrå , sällan i brunt stötande färg,

eller ock brokig af hvitt och blågrått. Fitzinger antager, att

den härstammar från Syrien och Persien, och härleder sig från

en croisering mellan vanliga tamkatten och angorakatten. En
annan varietet är den så kallade Spanska Katten (Felis do-

7nesticus hispanicus)^ som är brokig af rostbrunt, eller rödbrunt

och svart och hvitt, och som härstammar från Spanien.

Skelettet. Craniet: Af ett gammalt individ. Längd från

framkanten af mellankäksbenen till midten af nackekammen 87,^^

tum eller 99 millim. Bredd öfver kindbågarne 27io t- eller 72

mill. Betraktadt ofvanifrån, synes craniet af honan något

kortare och kullrigare än det af hanen. Betraktadt från sidan,

har det förra den öfre profilkonturens båge mera böjd öfver

pannan, der den stundom hos hanen är föga böjd och endast

obetydligt sluttande framåt. — Nackbenet \id,Y foramen magnum
transverselt rundadt — ovalt och bredare än högt , samt upptill

afrundadt. Den undre delen af detta foramen sträcker sig ned

på craniets undre sida. Ofvantill sträcker sig nackbenet något

öfver den isynnerhet å cranier af äldre individer starka nacke-

kammen (crista lamhdoidea), från hvars midt utgår en crista

sagittalis , som hos äldre individer sträcker sig nästan ända fram

till pannbenen, och hos yngre är helt kort. Processus para-

1) Ett cranium af en F. catus,Z, är SVgo t. eller 103 mill. långt, och

27^ t. eller 75 mill. bredt öfver kindbågarne.
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mastoidei äro helt små och tryckta intill de stora hiiUcP. ossece.

Från inre sidan af dessa utskott går till basioccipitalbenet en

^la^ ? som baktill begränsar foramen Jacerum posticum , och

under och framom hvilken foramen conäyloideum anterius är

beläget. Suturen mellan nackbenets basilardel och bakre kil-

benet försvinner temligen tidigt. — Länge förefinnes ett distinkt

,

triangulärt och framtill tillspetsadt interparietalben , som seder-

mera sammansmälter med hjessbenen. — Tinningbenen hafva

hull(E ossece , såsom nämndt är, stora och uppsvällda , samt af en

nästan oval form. Den yttre öronöppningen är stor, och icke

tubformad. Inuti är- den af huUce ossece omslutna kaviteten

genom en nästan fullständig, endast baktill öppen skiljevägg

afdelad i 2me kamrar, af hvilka den yttre och mindre utgör den

egentliga tympanalhälan , och innesluter hörselbenen. Den del af

hulla ossea, som omsluter denna, är bildad af den ursprungliga

tympanalringen , eller tympanalbenet , och den del , som omsluter

den inre och större kammaren, är bildad af ett ursprungligen

från den andra delen skildt och förbenadt hyalinbrosk ^) , som

lär utgöra en del af os opisthoticum. Innuti den främre delen af

foramen lacerum posticum är den lilla ingående mynningen för

canalis caroticus. Mastoidbenet afskiljer os squamosum äfven-

som hjessbenet nedtill från nackbenet. Processus mastoideus är

liten och nära intill hulla ossea ^ och genom en trubbvinklig

bugt skild från proc. paramastoideus. Mellan den förre och

hidla ossea är foramen stylo-mastoideum beläget. Os squamo-

sum begränsas framtill af ett nedstigande utskott af hjessbenet,

och ett uppstigande D:o af kilbenets stora vinge, hvilka båda

sammanstöta och derigenom afskilja os squamosum från pann-

benet Fossa articularis för underkäken är baktill begränsad

af en stor processus postglenoideus , men bakom denne är ej

något foramen glenoideum. Äfven framtill är nämnda fossa,

isynnerhet vid sin yttre del, begränsad af en nedskjutande kant

(tuherculum articulare), hvilket gör, att underkäkens articulation

är särdeles fast. — Hjessbenen äro stora och kuUriga , och deras

1) Prof, W. H. Flower; Proceed. of the Zoolog. Society of London

1869, pag. 16 & 17.

2) Enligt hvad vi ofvan anfört, hafva vi sett ett cranium af ett sär-

deles gammalt individ, med lång crista sagittalis, å hvilket på ena sidan de

båda nämnda utskotten af hjessbenet och kilbenets stora vinge icke samman-

stöta, och följaktligen pannbenet derstädes gränsar intill fjällbenet.



471

gemensamma bredd är ungefär lika med deras längd. Hos ho-

norna äro de jemförelsevis något kortare. — Det bakre kilbenet

är länge genom en distinkt sutur skildt från det främre D:o.

I basen af det förras stora vinge och innanför fossa articularis,

och temligen nära intill hulla ossea är foramen ovale. Framom
detta är ett föga mindre, rundadt hål, som är for. rotundum,

hvilket genom en temligen tunn benvägg är skildt från ett framom

det varande stort häl , som motsvarar fissura orhitalis superior^

och framom detta häl är det temligen stora foramen optieum.

Suturen mellan stora och lilla vingen är permanent, och den

sednare sträcker sig långt fram i orbita, och begränsas här

framtill af gombenets orbitala skifva. Kilbenets vingformiga ut-

skott förete en rudimentär fossa pterygoidea , och deras inre

lamell utlöper i en temligen lång och smal liamidus pterygoi-

deus, — Pannbenen äro något när af samma längd, som hjess-

benen, och- suturen dem emellan är permanent. Pannan är plattad

eller mycket grundt konkav långs midten, och hos honan och

den yngre mera kullrig baktill, och tillfölje deraf mera starkt

sluttande framåt. De stora processus postorhitales äro trekan-

tiga och å öfre sidan konkava, och hos gamla individer äro

de stundom nära att sammanstöta med motsvarande utskott å

okbenen, och att sålunda tillsluta orhitce baktill. Orhitrn äro

stora, och afståndet mellan deras främre kant och spetsen af

pannbenets postorbitalutskott är större än näsbenens största längd.

Vid pannbenens ingående vinkel i midten framtill , der näsbenen

inskjuta , är en liten fördjupning ^). — Silbenet är ej synligt i

orhita. Öfverkäksbenens processus frontales sträcka sig van-

ligen ungefär lika långt tillbaka, som näsbenen, men stundom

icke så långt, och någon gång längre. Canales infraorhitales

äro temligen stora, och dela öfverkäkens okbensutskott så, att

deras öfre gren är smal. — Mellankäksbenen sammanstöta icke

med pannbenens processus nasales, ehuru afståndet dem emellan

någon gång icke är synnerligen stort. Foramina incisiva äro

vanligen af en aflångt oval form, men stundom något kortare

ovala, ehuru alltid deras längd är betydligt större än deras

bredd. — Gombenen, hvars horisontella del är något mera än

IV2 gånger bredare än lång, hafva denna del i midten framtill

1) Denna fördjupning förefinnes icke hos Fel. catus, men förekommer

alltid, såvidtvi erfarit det, hos tamkatten.

3X
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tvär eller konkav, och baktill i midten vid sutiiren mellan båda

bildande en liten trubbig spets. Uti deras orbitala delar äro

2:ne olika stora foramina för canales palatini. — Tårbenen

äfvensom foramina lacrymalia äro helt och hållet intraorbitala.

— Okbenen äro starka , och försedda med stora processus postor-

hitales^ och deras processus maxillaris sträcker sig fram öfver

den öfre grenen af öfverkäkens proc. zygomaticiis. — Underkä-

kens uppstigande gren är å yttre sidan konkav, och har en hög,

trubbigt tillspetsad proc. coronoideus. Froc. angularis är liten

och kort. A kroppen äro framtill på sidan 2:ne foramina mentalia.

Balen: Halskotorna äro starka, och alla, med undantag

af atlas ^ äro försedda med öfre taggutskott eller neuraltagg.

De vingformiga diapophyserna eller sidoutskotten å atlas äro

stora, med yttre kanten mer eller mindre konvex, och baktill

utskjutande bakom bågen. De äro vid basen långsåt genombor-

rade af foramen vertehrale, som framtill under dem fortsattes

af en grop, som böjer sig uppåt och gör en bugt i framkanten

af dem, och derefter fortgår och genomborrar den öfre bå-

gen närmare dess främre kant och nära intill ledytan för ar-

ticulationen med nackbenet. Ejnstropheus har neuraltaggen stor

och framåt riktad, samt liggande öfver den öfre bågen baktill

å atlas. Å den 3:dje halskotan börjar parapophysen blifva di-

stinkt från diapophysen, hvilken der visar sig såsom en knöl

vid bakre delen af den förre. A 5:te och 6:te är parapophysen

stor och skilformig, samt riktad snedt nedåt under den utåt

och något bakåt riktade diapophysen, och å den 6:te är den

nästan fyrkantig. 7:de halskotan saknar, såsom vanligt, para-

pophys. Neuraltaggen å denna kota är den högste, och unge-

fär med 7* lägre än den å den lista bröstkotan. — Bröstko-

torna äro 13. De främre 9 hafva höga neuraltaggar, som på

de främsta äro högst. På den 4;de till och med den 10:de äro

de riktade bakåt. Den 10:de har neuraltaggen mycket låg. På

llite— 13:de äro de helt låga, och riktade framåt. De knölar,

som antyda anapophyserna och metapophyserna börja blifva tyd-

liga på 5:te bröstkotans sidoutskott. På 9:de och 10:de bröst-

kotorna visa de förra sig såsom ett bakåt, och de sednare såsom

ett framåt riktadt utskott på diapophysen , hvilka båda på den lOide

äro fullt skilda. På de följande bröstkotorna äro dessa utskott

ännu mera åtskilda, och metapophysen har blifvit förflyttad till

den främre zygapophysen , och anapophysen till sidan af neu-
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ralbågen under den bakre zygapophysen. — Ländkotorna, som

äro särdeles starka, äro till antalet 7. Alla hafva neiiraltag-

garne och sidoutskotten riktade framåt. Metapophyserna , ehuru

små, äro tydliga på dem alla, äfvensom anapophyserna, med
undantag af den sista. På den nästsista visa dessa sednare sig

endast såsom ett par låga ryggar å bakre delen af den öfre

bågens sidor. — Korsbenskotorna äro vanligen 3:ne, men stun-

dom blott 2me. — Svanskotornas antal är något vexlande. Vi

hafva funnit 21. Under en del af dessa finnas haemapophysial-

ben , fastade vid mer eller mindre tydliga hypapophyser —
Af refbenen äro 9 par genom refbensbrosken fastade vid bröst-

benet. Detta har 8 leder, med inbegrepp af 2^^ocesstcs ensi-

formis.

Extremiteterna: Å skulderbladet bilda främre och öfre

kanterna med hvarandra en trubbig vinkel och den förre är of-

van bugten vid collum nästan rät. Acromion är tillspetsad,

och ett stycke ofvan spetsen har den ett bakåt riktadt bredt

metacromialutskott. Frocesstis coracoideus är liten. — Öfver-

armbenet, som är något kortare än armbågbenet, är böjdt

och hoptryckt upptill, med en trubbig men stor s^nna tuherculi

majoris , som upptill bildar dess främre kant. TubercuUim ma-

jus, som är hoptryckt, höjer sig något öfver ledhufvudet. Från

dess bakre del utgår en låg, men skarp rygg (crista deltoidea

externa), som slutar något ofvan benets midt, och der nästan

förenar sig med spina tubercidi majoris , och således med denna

omsluter ett aflångt triangulärt ruggigt fält (area deltoidea).

Fossa anconcea är djup, men ej genombruten. Ofvanför con-

dyhis intermis är ett smalt och aflångt hål (eanalis supracon-

dyloideus) för arteria cuhäalis. Underarmens båda ben äro

nästan lika tjocka och fria. Capitulum radii är rundadt- ovalt.

Tuberositas radii är stor. Carpus består af 7 ben, derigenom

att ossa naviculare & lunatum äro sammanvuxna till ett ben.

Tummen med klon räcker ungefär till ändan af den 2:dra tåns

metacarpalben. Ä alla tårna är den nästsista phalangen på yttre

sidan konkav, och klophalangen har vid basen en förlängning un-

dertill , med hvars öfre sida den nästsista phalangen articulerar,

och en mycket djup fals, samt är emot spetsen helt tunn. Klorna å

1) W. H. Flower: An Introduction to the Osteology of the Mamnia-

lia, pag. 63. — 1870.
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2:clra och 3:dje tårna äro de största af alla. — Höftbenet är något

mera än 1 Y-» gånger längre än sittbenet. Dess kropp har å undre

kanten en vid och grund bugt, som är ungefär lik den, som å

dess öfre kant utgör större delen af incisiira ischiadica major.

Dess vinge är något, fastän icke mycket bredare än kroppen, å

3^ttre sidan konkav, och med främre ändan rundad och föga utåt

böjd. Incisura ischiadica minor är mj^cket grund, och dess

längd innehålles ungefär 1 gånger i längden af incisura ischi-

adica major. Tiiberculum ileopectinceum är föga märkbart. —
Lårbenet är rakt. Trochanter major är ungefär lika hög som

caput. Tr. minor är temligen stor, och synes något äfven från

benets främre sida. Den skarpa kant, som nedgår från den å

benets bakre sida, sträcker sig nedom benets midt, och vid den

är ett foramen mdritium något ofvan den sednare. Vid den

yttre condylus förefinnes baktill ett sesamoidben. Underbe-

net, som är ungefär af samma längd, som lårbenet, har båda

sina ben fullständigt skilda , men vadbenet är helt smalt. Sken-

benet är upptill bakåt böjdt. Crista tibice sträcker sig hos

äldre individer ned till grannskapet af skenbenets nedre ända.

På bakre sidan af detta ben uppstiger från malleolus internus

en skarp kant, som sträcker sig ofvan benets midt. En annan

skarp kant går snedt öfver dess yttre sida från den ena ändan

af benet till den andra. Ledgroparne vid dess nedre ända, för

articulationen med astragalus, äro sneda. Tarsen har, såsom

vanligt, 7 ben. Astragalus har trochlean sned och caput nå-

got inåt böjdt. Det innersta metatarsalbenet är rudimentärt,

men de 4 öfriga äro nästan dubbelt större än motsvarande me-

tacarpalben, och det yttersta har den öfre ändan sträckande sig

tillbaka utanför os cuhoideum^ å hvars yttre sida är en grop,

för att emottaga denna ända. De nästsista tåphalangerna äro

af samma beskaffenhet, som de å framfötterna , ehuru tjockare

än dessa. Klorna äro mindre.

Anm. De af våra rofdjur, som uti sin skelettbyggnad visa mesta öf-

verensstämmelsen med Felidce, eller med andra ord tamkatten, äro de mera

typiska Mmtelidm, d. v. s. slägtena Mustela och Martes, ehuru någon

förvexling af deras ben med tamkattens icke kan komma i fråga
, på grund

af den sednares mycket betydligare storlek. Vi vilja härvid icke tala om
craniet, som uti sin allmänna form såväl som i sina särskilda delar hos

tamkatten är så väsendtligen olikt deras. Med hänsyn till några andra de-

lar af skelettet vilja vi göra några jemförelser, för att belysa egenheterna

i tamkattens skelett.
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Ryggraden: Atlas hos tamkatten är olik den af såväl de båda nämnda

slägtena som af alla våra Mustelidce genom den djupa bugt eller inskärning

för arteria vertehralis , som den har i främre kanten af hvartdera sidout-

skottet vid dettas bas. Oftast är sidoutskottet hos våra Mustelider der-

städes perforeradt af kanalen för arteria vertehralis, men stundom (hos

Mustela erminea) är der en grund bugt. ExnstropJieus hos tamkatten ut-

märker sig derigenom att dess neuraltagg baktill har ingen eller ock en

mycket liten utskjutande spets eller förlängning, då den deremot hos

Musteliderna har denna spets ungefär lika lång som, eller ock stundom

längre än den främre trubbigare spetsen, som sträcker sig fram öfver

bakre delen af atlas. Bröstkorgen är hos Musteliderna längre, och räknar

följaktligen ett större antal bröstkotor, nemligen 14—15, då deremot tam-

katten har 13. Af dessa kotor är hos tamkatten den 10:de den sista, som

har neuraltaggen riktad bakåt , då deremot hos Musteliderna den ll:te eller

t. o. m. den 12:te har densamma riktad bakåt, ehuru den å denna kota

hos dem är i hög grad rudimentär eller stundom saknad. Ländkotorna äro

flera hos tamkatten, 7, och hos Musteliderna 5—6. I de 3me sistnämnda

förhållandena öfverensstämma Canidce med tamkatten. Korsbenskotorna äro

hos tamkatten stundom en mindre till antalet än hos dem.

Extremiteterna: Skulderbladet hos tamkatten och Musteliderna är

öfverensstämmande i det hänseendet, att det hos bådadera har ett starkt

utbildadt metacromialutskott , som är beläget ett stycke ofvan spetsen af

acromion. Hos Canidm är detta metacromialutskott mindre utbildadt, och

beläget vid spetsen af acromion. Hos de typiska Musteliderna, äfvensom

Lutra, hos hvilka skulderbladet mest liknar tamkattens, afviker det från

dennes derigenom, att dess fossa prcespinata är större än dess /. postspi-

nata, derigenom att dess framkant ofvan bugten vid halsen är starkt kon-

vex, och derigenom att spina scapulce ofvan metacromialutskottet är lägre

än vid acromion. Hos Meles och Gulo är skulderbladet rhomboidiskt , med
spina gående diagonalt öfver detsamma. Öfverarmbenet af tamkatten, som

med det af Musteliderna öfverensstämmer deruti, att det har ett hål för

arteria cubitalis ofvan condylus internus
,

skiljer sig från detta sednare

derigenom att det har tuberculum majus märkbart högre än caput, och

derigenom att dess öfre ända är något hoptryckt, derigenom att den från

tuberculum majus framtill utgående trubbiga spina tuberculi majoris är

starkt framstående, då deremot crista deltoidea externa å den yttre sidan

af samma ända är låg. Hos Musteliderna är tuberculum majus ej högre

än caput , och crista deltoidea externa mera utstående
,
hvarigenom benet

här icke är hoptryckt. Öfverarmbenet hos Canidm skiljes lätt från det af

tamkatten derigenom, att det har fossa anconcea perforerad, och saknar

hålet för arteria cubitalis ofvan condylus internus. För öfrigt har äfven

det den öfre ändan hoptryckt, med tuberculum majus högre än caput,

men dess crista deltoidea externa är mera utstående än dess spina tuber-

culi majoris. Hos de typiska Musteliderna afviker underarmen från den af

tamkatten derigenom , att deras armbågben icke är längre än öfverarmbenet

,

dä det hos den sednare är detta. Hos alla Musteliderna är olecranon starkt

inåt böjd, då den deremot hos tamkatten föga är det. Hos de förra äro
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armbågbenet och strålbenet nedtill ungefär lika tjocka, då hos tamkatten

det förra nedtill är smalare, ehuru det der är lika tjockt, som strålbenet

upptill. Hos Canidce är armbågbenet nedtill smalare än strålbenet upptill.

Detta sednare ben här mindre tiiberositas , hvilken är riktad utåt, och ej

bakåt mot ulna, såsom hos tamkatten. Bäckenet af tamkatten afviker

från det af Musteliderna och äfven Caniderna derigenom att tuberculum

ileopectinceum är otydligt, samt derigenom att den inåt gående grenen (ra-

mus introversus) af blygdbenet är bredare än den bakåt gående grenen

(ramus retroversus) af samma ben. Tuberculum ileopectinceum är alltid

tydligt hos de nämnda familjerna, och de ha de båda nämnda grenarne af

blygdbenet ungefär lika breda, eller ock den bakåt gående stundom bredare.

Lårbenet af tamkatten skiljer sig från det af de båda nämnda familjerna

derigenom, att det är alldeles rakt, och att dess collum har en föga sned

riktning emot dess öfre ända. Skenbenet hos tamkatten är något olikt det

af de typiska Musteliderna derigenom att det är ungefär af samma längd,

som lårbenet, då det hos dessa sednare äfvensom hos Lutra är längre.

Hos de mera aberrerande Musteliderna Gulo och Meles är det kortare.

Dessutom skiljes detta ben från det af Musteliderna i allmänhet derigenom

att det fi'ån den bakre yttre kanten upptill och sedermera långs benets

yttre sida har en ganska skarp rygg, som saknas, eller är trubbig och

otydlig hos Musteliderna. Från Canidernas skenben, som äfven stundom

är lika långt som lårbenet, skiljes det derigenom att crista tihice är tyd-

lig nedom benets midt, hvilket den icke är hos dem.

Tamkatten har från den äldsta historiska tid förekommit

såsom husdjur både i Indien ^) och Egj^pten , och han har stun-

dom hos Orientens folk, t. ex. i Egypten, varit föremål för en

särskild dyrkan. Det är derföre antagligt, att han, såsom vi

redan ofvan yttrat, ursprungligen till Europa blifvit införd från

Orienten, så mycket mera som de djurlemningar, som blifvit

funna vid platserna för de urgamla pålbyggnaderna i Schweitz,

enligt RtiTiMEYER, synas ådagalägga, att tamkatten icke förefun-

nits hos dessa byggnaders uråldriga innevånare. Detta hindrar

emellertid icke, att någon eller några racer af tamkatten inom

Europa kunna hafva uppkommit genom bastardbildning mellan

den ursprungliga tamkatten och den europeiska vildkatten. Tam-

katten förefinnes i allmänhet endast hos menniskor, som hafva

fasta boningar, och derföre icke hos kringstrykande nomadiska

folkstammar. Till Amerika har han blifvit införd af Spanio-

rerna. De särskilda racerna af tamkatten afvika mindre, än de

af hunden, från sin vilda urstam, och domesticationen har i

öfverensstämmelse dermed i allmänhet icke så fullständigt, som

1) Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl. pag. 114,
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hos denne, kunnat hos tamkatten borttaga de egenskaper, som

tillhöra hans ursprungliga grymhet och blodtörst. Han är der-

före icke alltid att lita på, och hans rykte för falskhet är nog-

samt kändt. Då hans naturliga blodtörst vaknar, kan han stun-

dom blifva farlig för såväl barn som fullvuxna menniskor, då

de sofva*). Icke sällan förgriper han sig på höns, kycklingar,

dufvor m. m.

Underslägtet Lynx, Eafinesque.

Hufvudet kort ocli nästan klotformigt , och ögonen stora, med under

ljusets inflytande verticalt aflång pupill. Öronen äro temligen stora och

trubbigt tillspetsade, med hårpensel vid spetsen. Svansen är kort. — Craniet

är kort och ofvan kuUrigt, med temligen bred hjernskål, å hvilken crista

sagittalis hos äldre individer är väl utbildad och sträcker sig ända fram

till pannbenen. Afståndet mellan spetsen dJi processus ijostorlitalis å pann-

benet och bakersta delen af crista lamhdoidea är ungefär lika med eller

något kortare än det mellan den förre och framkanten af mellankäksbenen.

Orhitce äro stora, och afståndet mellan spetsen af proc. postorhitalis å

pannbenet och foramen lacrymale är större än näsbenens längd långs sutu-

ren dem emellan; men afståndet mellan framkanten af den öfre grenen af

öfverkäkens proc. sygomaticus och den af mellankäksbenen är i allmänhet

icke mindre än förstnämnda afstånd. Pannbenens proc. nasales och mel-

lankäksbenen äro i allmänhet nära intill hvarandra, och beröra hvarandra

någon gång. Sutura palatina bildar baktill vid gombenens fria kant icke

någon utstående vinkel, utan nämnde kant är konkav och i midten vanligen

något inbugtad. Den bakre mynningen af canalis caroticus (foram.en caro-

ticum posterius) ligger framom foramen lacerum posticum. — I öfverkäken

förefinnes i allmänhet å hvardera sidan endast en kindtand (mellantand) mellan

hörntanden och roftanden, d. v. s. att den l:sta lilla öfre oäkta kindtanden

merendels är affallande. Den undre roftanden har en tydlig afsats i bakre

kanten

De till detta underslägte hörande kattarterna, eller lodju-

ren äro af en mer eller mindre högrest kroppsform, med stora

extremiteter, och kännas dessutom genom sina temligen stora,

tillspetsade, och i spetsen penselbärande öron, och genom sin

korta svans, som i allmänhet icke är längre än ^/^ af kropps-

1) Skand. Fauna, Däggdj. 2:dra uppl. pag. 119.

2) Hos ett mycket gammalt individ , det samma som af Thunberg blif-

vit beskrifvet under namn af Felis borealis, och efter all sannolikhet en

hona, hafva vi funnit den undre roftanden utan afsats baktill. A.E.Holm-

gren har gjort samma iakttagelse.
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längden. Hårbetäckningen på kinderna är yfvig , och bildar mer

eller mindre tydliga polisonger.

Enligt J. E. Gray räknas till detta slägte 8 arter från Europa,

Asien och Nord-Amerika , men åtminstone en af dessa arter,

Felis lupulina Thunberg, är blott en färgvarietet af Felis lynx.

FiTziNGER upptager 15 former, af hvilka dock en stor del endast

äro färgvarieteter.

2. Felis lynx, Linné.

Vargloen.

Svansens längd utan håren mellan Ys och af Jcropps-

längden, och vanligen något längre än hufvudet, och dess färg

i yttre halfdelen eller en mindre del svart. Färgen ofvan och

på sidorna gråaUig ^ med mer eller mindre tydliga svartaUiga

eller brunaJctiga fläcJcar, åtminstone på hufvudet och extremi-

teterna , och ofta med mer eller mindre stark gulbrunaJctig
,

eller under sommaren rödbrunahtig anstrykning, isynnerhet på
bogarne, ryggen och länden. Färgen är för öfrigt mycket för-

änderlig.

Felis Lynx,

,, cauda

Lynx,

,
horealis,

,
Lynx,

,
Lyncula,

,
Lupulimis,

„ Vulpinus

,

„ cervaria,

„ virgata,

Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 4. — 1761.

corpore albo maculato; Suecis Kattlo, Idem, ibm,

pag. 5.

Idem: Systema Naturse, edit. 12:ma, pag. 62. — 1766.

C. P. Thunberg : Beskrifning på Svenske Djur, pag. 13.

— 1798.

Idem: ibm, pag. 14.

A. J. Ketzius: Faunse Suecicae pars l:ma, pag. 17. —
1800.

C. P. Thunberg : Kongl. Vetensk. Akademiens i Stockh.

Handl. för år 1815, pag. 85. - 1815.

Idem: ibm.

S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl. pag. 8. - 1820.

Idem: ibm, pag. 14.

C. P. Thunberg: Felis species in Scandinavia habitan-

tes, illustratse; Denkschr. der Königl. Akademie der

Wissenschaft. zu Miinchen, Bd. IX, pag. 189. Sv. Yarglo.

- 1825.

Idem: ibm, pag. 192. Sv. Käf-Lo.

S. Nilsson: Illuminerade figurer till Skandinavisk Fauna,

l:sta häftet, pl. 1 & 2. - 1829.

Idem: ibm, pl. 3 & 4.
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Felis Lynx, S. Nilsson: lUum. fig. till Skandin. Fauna, l:sta häft.

pl. 5.

,5 Idem: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag.

122. - 1847.

„ ,, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 173. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 116,

med figurer. — 1865.

„ „ V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I,

Hist. nat. des Mammif. pag. 277. — 1869.

Lynx cervaria, \ L. J. Fitzinger: Revision der zur natiirlichen Familie

,, virgata, I der Katzen (Feles) gehörigen Formen; Sitzungsber. der

„ borealis,
j

Kaiserl. Akad. d. Wissensch. mathem. naturwiss. Cl. zu

„ vulgaris
, ) Wien , Bd. 60, l:e Abtheil. p. 208, 212, 214 & 216. — 1869.

Anm. Då till de i ofvanstående synonymi uppgifna vetenskapliga

namnen pä den här ifrågavarande arten läggas de af svenska jägare åt den-

samma gifna benämningarne Varglo , Kattlo och JRäflo, visar det sig, att

den blifvit särdeles väl försedd med namn, eller rättare erhållit en tung

börda af sådana att bära , alla härledande sig från den föreställningen , att

de olikheter uti färgteckningen och stundom äfven i storleken som den

företer, antyda flera skiljaktiga arter. Första anledningen till en sådan

föreställning gaf Linné, då han i Fauna Svecica, både l:sta och 2:dra

upplagan, under den svenska benämningen Kattlo, men utan latinskt art-

namn, upptog en från den vanlige vargloen skiljaktig art, N:o 11 i 2:dra

upplagan. Denna 2:dra art återupptogs sedermera af Thunberg, som

utförligare beskref samt afbildade den, och försåg den med artnamnet

horealis. Något sednare (1825, enl. ofvanst. synonymi) beskref han ännu

en 3:dje form, nemligen jägarnes räflo såsom en särskild 3:dje art, under

namn af Félis Vulpinus; och hade således redan då lagt grunden till de

3:ne lo-arter, som sedermera af Nilsson i "Illuminerade Figurer till Skan-

dinavisk Fauna" blefvo afbildade och beskrifna, utan något citat af Thun-

BERGS sista och utförligaste afhandling öfver detta ämne. De af Nilsson

för dessa 3:ne arter uppgifna karaktererna är följande:

Katt- Lo (Felis cervaria, Temm.).

Kroppen tecknad med tydliga , rent svarta fläckar, som på ryggen bilda

tre långsgående , vidt skilda rader. Öronen oftast försedda med hårpenslar.

Svansen längre än hufvudet, svart från spetsen nästan till midten.

Varg -Lo {Felis virgata, NiLSS.).

Kroppen beströdd med smärre, mer eller mindre otydliga, bruna och

svartaktiga fläckar, samt långs åt ryggen tecknad med två tättstående

1) I de allra flesta fallén synas de mera betydande skillnaderna i stor-

leken hafva sin grund uti skiljaktig ålder. Oftast erhållas sådana, som
icke äro fullt utvuxna.
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smala, svarta streck. Öronen med långa hårpenslar. Svansen föga längre

än hufvudet, med de yttre två femtedelarna svarta.

Eäf-Lo {Felis Ltjnx, Lin.).

Kroppen utan fläckar och streck; skenklarna och benen småfläckiga.

Öronen med länga hårpenslar. Svansen ungefär af hufviidets längd, med
den yttre tredjedelen svart.

Enligt dessa diagnoser, hafva inga andra distinktiva karakterer af Nils-

son blifvit anförda än de, som äro grundade på färgen å hårfällen. De
obetydliga skiljaktigheterna i svansens längd äro en följd dels af indivi-

duella variationer, och dels af olika ålder. Genom sednare iakttagelser af

.T. A. Mesch 1) och Geeh. von Yhlen 2) har det emellertid blifvit ådaga-

lagdt, att dessa olikheter uti färgteckningen blott äro tillfälliga eller in-

dividuella variationer i detta hänseende, som icke ens hafva någon bety-

delse som race-skillnader, och ännu mindre som konstanta varieteter eller

arter. v. Yhlen har t. o. m. inom en och samma familj funnit alla 3:ne

variationerna representerade. På grund af dessa iakttagelser blefvo de

nämnda 3:ne arterna sedermera af Nilsson i 2:dra upplagan af Skandin.

Fauna, Däggdj. indragna, och endast upptagna såsom "tillfälliga former"

af en och samma art, Felis lynx , Linné. Dessutom träffar man, enligt

hvad vi haft tillfälle att iakttaga
,
öfvergångar dem emellan. — Den Norska

benämningen på Lo är Gaupe^), och man har i Norge äfvenledes särskildt

namngifvit de ofvan anförda tillfälliga variationerna med namnen Ulve-

Gaupe, Katte-Gaupe och Eaeve-Gaupe.

BesJcr. cT, gammal. Kroppslängden från nosspetsen till

anus 3 fot ^-/m tum eller 1,026 métre. Hufvudets periferi I2V2
t. eller 375 mill. L. af örat från pannan och utan hårpenseln

2^V.,f, t. eller 85 mill. L. af bakfoten från hälen till de mel-

lersta tåspetsarne S^Y^o t. eller 262 mill. L. af svansen med

Mren 77i„ t. eller 237 mill. Djurets vigt 2 lisp. 12 skalp.*).

— 9? gammal. Längd af kroppen från nosspetsen till anus

3 fot 37io t. eller l,oi4 métre. L. af örat från basen af yttre

kanten och utan hårpenseln 3Vio t. eller 96 mill. L. af svan-

sen med håren 6^V.,o t. eller 200 mill. Djurets höjd öfver bo-

gen eller manken 2 fot 27,0 t. eller 663 mill. — En annan

något yngre Q hade kroppslängden 3 fot 7> t. eller 915 mill.

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s i Stockh. Förh. för 1844, pag.

89. - 1845.

2) Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag. 128. — 1847.

3) I Dalsland och Bohuslän kallas den Göpa.

4) Denne hane var med hänsyn till färgteckningen en mellanform mel-

lan variationerna varglo och kattlo.
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L. af hufvudet 6V20 ^- mill. L. af örat från pannan

och utan hårpenseln 37io t- eller 93 mill. L. af svansen utan

håren 6y^^ t. eller 207 mill.

Kroppsformen är utmärkt derigenom , att extremiteterna äro

stora och jemförelsevis höga, kroppen temligen kort och något

hoptryckt, med smal bringa, och hufvudet är kort och rundadt,

med ganska stora
,
trubbigt tillspetsade och rätt uppstående öron

,

som i spetsen bära en lång hårpensel, som är omkring IV2
tum eller något mera lång , och derigenom att svansen är kort,

ehuru vanligen något, fast icke betydligt längre än hufvudet.

Ögonen äro stora, och iris är brandgul. Nosspetsen är bar,

med en vertical fåra, som utgör en fortsättning af den fåra,

som framtill delar öfverläppen. A hvardera sidan af nosen är

omkring 4 rader långa morrhår, som vid basen äro omslutna af

små svarta fläckar eller punkter. Hårfällen är fin och mjuk, och

mera eller mindre tät och yfvig, allt efter årstiden, såsom van-

ligt, tätast och yfvigast under vintern. På bakre delen af kin-

derna, och på sidorna af strupen är den yfvigare, och bil-

dar der, isynnerhet hos de äldre hanarne, mer eller mindre

långa polisonger. Svansspetsens hår äro ej af någon synnerlig

längd, ungefär 1—172 tum långa. Honan har, enligt hvad

Nilsson uppgifver, 3:ne par spenar, hvaraf 1 par på bröstet,

och de 2:ne D:o på buken. — Färgteckningen är mycket för-

änderlig, dels på grund af individuella variationer, och dels på

grund af årstidernas och hårfällningens inflytande. I allmänhet

är den ofvan mera gråaktig eller grågulaktig under vintern,

och mera rödbrunaktig under sommaren , sedan vinterpelsen blif-

vit aflagd; hvartill komma mera eller mindre tydliga svartak-

tiga fläckar, som dock stundom, med undantag af några få på

hufvudet, och några smärre och mindre tydliga på extremite-

terna, kunna saknas. Derjemte är den bakre delen af svansen

alltid svart. Under spetsen äro håren på ryggen och kropps-

sidorna temligen mörkt gulbrunaktiga , och vid basen askegrå-

aktiga. — Den gamla hona, hvars dimensioner ofvan blifvit

uppgifna, hvilken närmast öfverensstämmer med den färgvaria-

tion, som af Nilsson fått namnet Yarg-Lo, och som blifvit

skjuten i Februari i Dalarne, hade följande färgteckning: Ofvan

gråaktig, med en del mörka fläckar, och med gulbrunaktig an-

strykning, som är mörkast på nosen, hjessan, öfre sidan af

halsen, bogarne, ryggen, länden midt åt, främre och yttre si-
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dorna af de främre extremiteterna, och yttre sidan af de bakre

D:o, samt på öfre sidan af svansen, med undantag af dess svarta

änddel, samt ljusast på kroppssidorna och sidorna af länden.

Nosen är - ofvan gulhrunaktig med ett svart streck å hvardera

sidan bakom näsborrarne. Öfverläppen är å hvardera sidan

till dels hvitaktig med 4 långsgående rader af svartbrunak-

tiga smärre fläckar (der morrhåren sitta), och med en större

svart fläck undertill. Ögonen äro ofvan- och undertill omslutna

af en större hvit fläck, men mellan den öfre och ögonen är

baktill en mindre svart sådan , och under den undre är ett svart-

aktigt streck, som sammanlöper med den ofvan bakre delen af

ögonöppningen varande mindre svarta fläcken bakom den bakre

ögonvinkeln. Morrhåren äro hvita. På pannan äro några otyd-

liga, vågformiga, från hvardera sidan snedt bakåt och inåt rik-

tade, och på pannans midt spetsvinkligt sammanlöpande svart-

aktiga streck. Från ögonöppningens bakre vinkel går snedt

nedåt och bakåt öfver polisongen ett svartbrunaktigt streck , och

framom detta äro några mindre tydliga rader af svartaktiga

fläckar. På yttre sidan af hvartdera örat är en gråhvit fläck,

som upptill begränsas af en vinkelformig svart D:o, hvilken vid

örats spets förenar sig med den svarta hårpenseln. De svart-

aktiga eller svarta fläckarne äro små och otydliga på öfre sidan

af halsen, men blifva tydligare och större på ryggen, länden,

kroppssidorna och extremiteterna. På bakryggen och midt åt

länden bilda de 2:ne långsgående parallela rader af nästan sam-

manlöpande fläckar; och på den hvitaktiga inre sidan af de främre

extremiteterna bilda de mer eller mindre tydliga stora svarta

afbrutna tvärband, och på yttre sidan af underarmen och un-

derbenet äro de eljest störst. Tvärs öfver framryggen eller

raanken, vid halsens bas, är ett smalt svartaktigt band. Ha-

kan, strupen, nedre delen af bröstet, buken, och till dels inre

sidan af extremiteterna äro hvita , dock så , att de flesta af dessa

delar äro fläckiga af svarta eller svartbruna glesa fläckar. Ha-

kan och strupen äro nästan rent hvita, endast med en svart-

aktig otydlig fläck å hvardera sidan af den sednare. Bringan

är rostgulaktigt hvit, med mer eller mindre tydliga svartaktiga

tvärfläckar. Sjelfva fötterna eller tassarne äro ofvan ljust grå-

gulaktiga och ofläckade. Svansen har något mera än sin bakre

Va svart, och har framom denna 3—4 otydliga brunaktiga tvär-

band ofvan.

å
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En i December månad i Skåne skjuten gammal hane, hvars

dimensioner ofvan blifvit uppgifna, hade i det närmaste samma
färgteckning , som den gamla honan , ehuru den ofvan var mera

grå, och följaktligen med svagare gulbrunaktig anstrykning.

Midt åt länden hade den ett svartaktigt streck , och på hvardera

sidan af detta en rad fläckar af samma färg. — De gamla och

fullt utbildade af den färgvariation, som, enligt ofvan, blifvit

kallad kattlo, hafva i vinterdrägten en särdeles yfvig hårfäll,

som ofvan är ljusgrå eller silfvergrå, endast med en svag gul-

brunaktig anstrykning på hufvudet och långs ryggen, samt med

temligen stora och svarta
,
glänt^ande fläckar, som bilda 3 långs-

gående, vidt skilda rader på ryggen. På öfre delen af halsen

äro 4 långsgående smala svartaktiga streck Denna färgvaria-

tion förekommer lika stor, som den , hvilken blifvit kallad varglo.

— Den för den så kallade räfloen utmärkande färgteckningen

hafva vi redan ofvan i anmärkningen meddelat. Dess färg är

ofvan i vinterdrägten mer eller mindre ljus, ehuru den, enligt

hvad vi erfarit, vanligen har något starkare gulbrunaktig an-

strykning än kattloen. Arsungen i sommardrägt är, enligt den

af Thunberg gifna beskrifniugen på hans Felis vulpimis^ på

kroppens öfre delar lifligt rödbrun, och af samma färg som

räfven, med några brunaktiga streck på ryggen och sidorna.

En ung hona, från föregående året, skjuten vid Sjö i Up-

land d. 19 Febr. 1844 -), och förvarad å härvarande Universi-

tets zoologiska museum, är till färgen nästan fullkomligt lik

den ofvan beskrifna gamla honan, ehuru dess hårfäll är något

yfvigare. De svarta fläckarne långs midten af länden bilda 4

långsgående rader. Den sluter sig således närmast till den färg-

variation, som blifvit kallad varglo.

En annan ung hona af samma kull, och skjuten å samma

tid och ställe, som föregående, har den så kallade räfloens färg,

och är ofvan hvitaktigt grågul, utan tydliga fläckar, och mör-

kast långs ryggen. Endast på underarmen och underbenet äro

några mindre tydliga mörkare, eller brunaktiga fläckar. Den

hvitaktiga färganstrykningen på de öfre kroppsdelarne har den

1) Enligt den beskrifning, som Nilsson lemnat i lUum. Figurer till

Skandin. Fauna. v

2) Denna och följande omtalas af Mesch uti Öfversigt af Kongl. Ve-

tensk. Akad:s Förh. för 1844, pag. 89.
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erhållit derigenom att en stor mängd hår derstädes äro hvita

vid spetsen. Under spetsen äro håren på dessa delar allmänt

gulbruna, och vid basen askegrå. En del hår ha svart spets.

Den gulbruna färgen framstår, emedan hårspetsarne ej kunna

dölja den. På pannan och hjessan har färgen stark hvitaktig

anstrykning. — En af V. Fatio beskrifven nj^född unge saknade

helt och hållet mörkare fläckar, och var ofvan af en temligen

mörk gulbranaktig färg.

SMettet. Craniet: Det af den ofvan beskrifna gamla ho-

nan, hvilket är det största å härvarande Universitets zoologiska

museum , har följande dimensioner. Längd från framkanten af mel-

lankäksbenen till bakersta kanten af nackekammen 5 ^/^ tum eller

165 mill.^). Afståndet mellan spetsen af processus postorbitaUs å

pannbenet och framkanten af mellankäksbenen 3 t. Afståndet

mellan spetsen af ^jroc. postorbitaUs å pannbenet och foramen la-

crymale är 1 V2 1. Längden af näsbenen långs suturen dem emellan

är 1 7io t. Afståndet mellan den främre kanten af den öfre grenen

af öfverkäkens okbensutskott och framkanten af mellankäksbenen

är 1 Ya^- Ett annat något mindre cranium , men dock af fullvuxet

djur, med fullständig crista sagittalis, och förmodligen af en hane,

är 5Vio t- öller 153 mill. långt, och S^Vao ^- ^^^^^ öfver bakre

delen af kindbågarne. Till sin form är craniet i det allra närma-

ste likt det af tamkatten. Betraktadt från sidan, företer dess

öfre profilkontur en båge, som hos hanen öfver pannan nästan

är rät, och vid den bakre delen af näsbenen ofta bildar en mer

eller mindre tydlig trubbig vinkel, och som hos honan öfver

pannan är mer eller mindre kullrig, och äfven hos henne vid

bakre delen af näsbenen stundom bildar en trubbig vinkel. A
craniet af det af Thunberg under namnet Felis borealis be-

skrifna exemplaret är denna kontur olik den vanliga derigenom

att den ännu öfver pannan (ehuru der något kullrig) är bak-

ifrån framåt uppstigande, tills den öfver den bakre delen af

näsbenen sänker sig hastigt, och sålunda der bildar en särdeles

tydlig trubbig vinkel. Hjessbenen äro långs sutura sagittalis

föga eller icke längre än pannbenen långs sutura frontalis.

Nackekammen och crista sagittalis äro å craniet af den nämnda

gamla honan särdeles höga, och den förre är å sin främre sida

1) Den ena kindbågen har blifvit krossad och förstörd, så att craniets

bredd öfver kindbågarne icke kunnat utrönas,
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.gropig, detta sednare dock i högre grad å craniet af Felis ho-

•realis Thunberg, hvadan detta exemplar, ehuru märkbart min-

.dre ^)
,
tyckes liafva varit äimu äldre. A craniet af den äldre

hanen är på bakre delen af pannan mellan de båda cristce fron-

tahs externcB ett mer eller mindre djupt konkavt fält, som hos

den gamla honan är helt grundt, och hos de yngre är nästan

plant. Foramen magmmi är hos de äldre ungefär lika högt

som bredt, och hos de yngre något bredare. Foramen condy-

loideum anterius är ej betäckt af den rygg, som går från pro-

cessus paramastoideus till nackbenets basilardel. Paramastoid-

och mastoid-utskotten äro föga utstående, och tryckta intill

huTlcje ossecB. Den yttre eller tympanalafdelniugen af de sednare

är utanpå temligen tydligen skild från den inre större afdel-

ningen genom en grop, och derigenom att den sednare är tun-

nare och stundom något genomsigtig. Pannbenen äro, liksom

hos tamkatten, afskilda från fjällbenen genom hjessbenen och

kilbenens stora vingar, och den uppstigande delen af dessa

sednare är längre och bredare än hos tamkatten, och den ned-

stigande delen af de förra följaktligen kortare. Froc. postorhi-

tales å pann- och okbenen äro långt åtskilda äfven hos äldre

individer. Hos dessa sednare bidraga tårbenen i mer eller min-

dre grad till att bilda den främre delen af margo orhitalis,

;och ofvan fossa lacrymalis hafva de en knöl, liksom hos äldre

individer af tamkatten. Vanligtvis har gombenens fria bakre

kant i midten en liten ingående bugt. A intet af de i härva-

rande Universitets zoologiska museum befintliga cranier beröra

.pannbenen och mellankäksbenen hvarandra. Foramina palatina

hafva sitt läge ungefär midt för incisuren mellan de bakersta

och mellersta flikarne af de öfre roftänderua. Foramina inci-

siva äro ovala. Vid den öfre spetsen af näsbenen är vanligen

ei.i liten fördjupning, liksom hos tamkatten. Underkäken har

hvardera sidohalfvan i undre kanten till något mera än hälften

af dess längd bakifrån nästan rät, eller endast något konkav

baktill. Froccssus angidaris är starkt inåt böjd. Framom den

vinlfel, som båda underkäkshalfvorna bilda med hvarandra, är

hos äldre individer en mer eller mindre tydlig hoptryckt knöl.

' ;Bälen: Fpistroplmts har den spets, som baktill utgår

frå neuraltaggen, temligen lång, men dock kortare än den

1) Detta cranium är 5 tum långt, och 3 Va t. bredt öfver kiudbågarne.
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främre trubbiga förlängningen af densamme. Parapoj \

5:te halskotan är i undre kanten jemnt och med de ai

rallelt afskuren, och den på den 6:te D:o är särdeles lå ^--ii

mycket längre än den på den 5:te. De 3:ne bakre bröst i'*.is

och de 3:ne främre ländkotornas metapophyser äro temlig^ .^h,

och högre än hos tamkatten. Liksom hos denne, är mel br-

sen först på den ll:te bröstkotan förflyttad till prsezygap ...tu.

Korsbenskotorna äro 3me, och svanskotorna 17.

Extremiteterna: Skulderbladet är ej så bredt,

tamkatten, så att dess bredd innehålles mera än 1^/^,

2me gånger i dess längd; då det hos tamkatten är ung

gånger längre än bredt. Dess främre kant bildar ofva

en nästan jemn båge, blott med en nästan omärklig

vinkel vid öfvergången till öfre kanten, som är jemnt

Metacromialutskottet sitter ganska långt ofvan spetsen

mion^ och längre derofvan än hos tamkatten. Skuld«

längd är tum eller 135 mill. , och dess bredd 2Vi(i

72 mill. De så kallade långa benen i främre extr

äro något mera långsträckta än hos tamkatten, och ö

benet är något mindre hoptryckt vid sin öfre ända än

Längden af öfverarmbenet är 6^30 t. eller 185 mill., 0(

armbågbenet är 7^20 t. eller 215 mill. Frocessus si (Ui:^.

ulnce är lika bred som ulna strax ofvan dess capitulu A

bäckenet är foramen oUuratorhm temligen långsträc >]t

Tuherculum ileopecUnceum är tydligt, och blygbenen bil

till vid sympliysis en grundt inskuren knöl. Liksom d( nio!

äro äfven de bakre extremiteterna jemförelsevis längr( hot

tamkatten. Längden af lårbenet är 77io t. eller 219 1 vm;|v

den af skenbenet 77io t. eller 228 miU. Lårbenet är ej ii 8ii

rakt, som hos tamkatten, och företer en obetydlig böjning ntii,

Nästsista tåphalangerna såväl å de främre som de baki '^m-

miteterna äro å yttre sidan konkava , liksom hos tamka T

Tänderna. Öfverkäken: De 2me mellersta framt •
,

äro, såsom vanligt, de minsta, och de 2:ne yttersta äro r;/<

dubbelt större än de närmast intill dem varande. K ''^^

kronan hos de äldre enkel, och på de 2me yttersta trubl
.

spetsad. Hörntänderna hafva framtill och baktill en gans tr^

kant, och å yttre sidan 3:ne långsgående gropar, af hv x-ri

1) Enligt skelett af ett äldre individ.
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främste är den grundaste. Den vanligen enda permanenta mel-

lantanden å 11vardera sidan har å kronan 4 flikar eller taggar,

af hvilka den främste är den minste, och stundom saknas, och

den derpå följande är den störste
,
utgörande den större delen af

kronan. Eoftanden har en spetsig och tydligen afsatt häl, och en

treflikig krona, hvars bakersta flik har en bugt i eggen, såsom

en antydning till dess delning i 2:ne. Snedt innanför och något

bakom roftandens bakersta kant sitter den lilla transversella

knöltanden. — Underkäken: Hörntanden saknar framtill den

skarpa kant, som den i öfverkäken derstädes har, och å yttre

sidan har den endast 2:ne långsgående gropar. Af de båda

mellantänderna har den främre 3:ne flikar, af hvilka den baker-

sta är föga märkbar, och den bakre 4 flikar, af hvilka den ba-

kersta är helt liten. Eoftanden har 2:ne hufvudsakliga flikar,

och vid bakre kanten af den bakre af dessa en helt liten flik

eller afsats, som någon gång saknas.

Yargloen eller lodjuret synes numera inom vårt land före-

komma mera fåtalig än förr. De trägna förföljelser dels genom

jagt med hundar och dels genom fångst, för hvilka den varit

och är utsatt , hafva utan tvifvel härtill bidragit. Den anträffas

emellertid då och då från och med södra Småland och Blekinge

till Norrbotten, ehuru den, enligt Skandinavisk Fauna icke före-

kommer norr om polcirkeln. Inom Skåne visar den sig högst

sällan, och aldrig på södra Skånes slättbygd. I de nordliga och

mellersta skogbevuxna trakterna af denna provins visar den sig

någon gång, och då vanligen ett par i sällskap. Uti l:sta upp-

lagan af Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren, pag. 10 upp-

gifver S. Nilsson, att i Februari månad 1818 en gammal hona

och en yngre hane blefvo skjutna i trakten af Beckaskog i Skåne.

Samma sak anföres sedermera af H. Gadamer i Sv. Jägareförb:s

Nya Tidskrift 2:dra årg. pag. 226, utan närmare uppgift öfver

tiden. Den 9:de December 1852 blef en gammal hane skjuten

i trakten af Eöstånga i mellersta Skåne, och försåld till Uni-

versitetets i Lund zoologiska museum, der den uppstoppad för-

varas. Enligt den uppgift, som vi erhöllo af den, som skjutit

honom, skulle äfvenledes denne varglo hafva haft en annan

Sidan i sitt sällskap. Enligt den i Sv. Jägareförb:s Nya Tid-

skrift, 2:dra årg. (1864) pag. 84—85 lemnade jagtstatistiken hade

inom Blekinge län åren 1829—1839 femtiofyra vargloar blifvit

fällde, men enligt den i samma Tidskrifts 5:te årgång (1867)

32
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pag. 185 förekommande jagtstatistiken blef under åren

ingen varglo dödad inom nämnde län , då deremot i

bergs län under dessa år 5 sådane blifvit dödade.

1850—1860 hade 15 vargloar blifvit dödade inom sisl

enligt den förstnämnda jagtstatistiken. Således tycka

gifter gifva vid handen , att vargloen i de södra deh

land under sednare tiden blifvit mera sällsynt. Sa

tistiska uppgifter utvisa äfven en minskning uti t:

vargloen i en del län i mellersta Sverige , der dessa dj

kare , t. ex. Östergötlands och Upsala län. Dessa upj

äfvenledes, att de under de sednare åren blifvit gar

inom Yesterbottens län , och att de ändå mera sällan ei

Norrbottens län, der de hafva den nordliga gränsen

grafiska utbredning. Oftast erhållas de numera, en

uppgifter, inom Stockholms
,
Upsala, Westmanlands

,

Gefleborgs , Stora Kopparbergs , Westernorrlands ocl

län, isynnerhet de fyra sistnämnda. De skola äfv(

år sedan hafva varit talrika i Dalsland. I Norge

vargloen både söder och norr om Dovre Fjeld, men

högre liggande ^elltrakterna. Dessutom förekommei

land , och
,
enligt Y. Fatio

, på några få ställen i Sch^

der mycket sällsynt, samt på Carpatherna, och

Beåndt i hela Eyssland och Sibirien, österut tiL

Ochotska Hafvet, och söderut till Bessarabien, Ce

Altai. — Den färgvariation som blifvit kallad kattlo

oss vara sällsyntare än de båda andra.

Vargloen söker vilda , täta och i allmänhet berg

på sådana ställen, hvarest i närheten finnes god

harar, orrar och tjädrar, eller ock får och getter,

inom hvilken han jagar, är enligt C. U. Ekström ^) i(

stor, och han lemnar den icke förr än han der utroi

som tjena honom till rof. Under deras vandringar åtf(

nämnde författare, "vanligen paret, hane och hona,

gång hona med ungar. Om så händer, att någon a

blir skjuten, eller på annat sätt omkommer, hålla si

lefvande länge inom den trakt, der den saknade stuj

löptiden sträcker hanen visserligen vidare omkring ; m
tid är förbi, återgår han vanligen till den trakt,

1) Tidskrift för jägare och naturforskare 1834, pag. 778.
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född och förut uppehållit sig. — Om dagen är loen merendels

stilla, så framt han icke blir skrämd, eller hungern tvingar

honom att söka föda; antingen döljer han sig då i en berg-

klyfta, under ett rothvalf eller dylikt; men oftast och nästan

alltid lägger han sig på något högt ställe, en större sten,

stubbe eller utstående bergklippa, som är omgifven af buskar

eller små-skog, från hvilka ställen han kan hafva en vidsträck-

tare utsigt, för att upptäcka ett rof, eller undgå ett försåt, utan

att sjelf blifva sedd" (C. U. Ekström). Yargloen är ej så stark-

sprungen som vargen, och han blir derföre under jagten meren-

dels upphunnen af starksprungna jagthundar, såvida han icke fått

allt för långt försprång. De gamla vargloarne sätta sig i sådant

fall ofta till motvärn emot hundarne , eller taga sin tillflygt upp

på någon större sten eller klippa, eller klättra de upp i något

träd. Detta sednare händer dock mera sällan med de gamla än

med de yngre vargloarne , som oftast taga till en dylik reträtt,

dä de blifva starkt förföljda. De kunna klättra upp för höga,

räta och alldeles qvistfria trädstammar. Då de gå ned från dem,

sker detta i allmänhet baklänges. Liksom de andra kattarterna,

bruka de smygande nalkas sitt rof, eller liggande i försåt lura

sig på detsamma, samt kasta sig med några få långa språng

öfver det; och om detta icke lyckas, afstå de från att vidare

förfölja det. Yargloen är, liksom sina samslägtingar, mycket

rofgirig, och om tillfälle dertill erbjuder sig, dödar han på en

gång långt mera än han då kan förtära, eller rättare så mycket

han kan få tag uti. Hans älsklingsspis utgöres af harar, och

han dödar stundom på en natt flera sådana och nedgräfver dem
i snön, för att vid tillfälle äta upp dem. Då han derjemte ofta

lyckas bemäktiga sig orrar och tjädrar, är det tydligt, att han

är ett för jagtbanan mycket förderfligt rofdjur. Ehuru han stun-

dom går på åtel, förtär han endast sådant kött, som är friskt.

Under parningstiden och möjligen äfven eljest låter vargloen höra

en del läten, som skola likna tamkattens, men vara gröfre och

vida starkare , och kunna höras temligen långt. Man har stun-

dom genom att härma dessa läten lockat honom till sig, och

sålunda fått tillfälle att skjuta honom Enligt C. U. Ekström

|)ara de sig i Februari månad, och honan tillreder sin lya

I 1) Sv. Jägareförb:s Nya Tidskr. 4:de årg. pag. 30.

32*
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vanligen i berghålor, der hon i Maj ^) framföder 2 i

hvilka hon föder i lyan tills de kunna följa henne på

man i början af Mars iakttagit deras ofvan anförda -ii , ocii

hanarne vid denna tiden genom dessas efterhärmning v H; 1' f^ka

sig, är det tydligt, att parningstiden sträcker sig

månad. Familjen blifver tillsamman tills nästa parn:

träder, och modren undervisar ungarne i konsten att

rof. Hanen åtföljer äfven familjen och det är deraf

att vargloen lefver i monogami

Fam. MUSTELID^, J. E. Gray. 1825.

(Mustelma, J. E. Gray: Ann. of Phil. XXVI. 1825

( Vesledjur).

Kroppsformen är omvexlande , men extremitet

e

allmänhet Jwrta, och hröppen är oftast mer eller min

och långsträcld. Hufvudet är ej så Jcort, som hos j

familjs ehuru nosen ofta är särdeles kort. Ögonen

eller temligen små., oeh 'öronen äro horta och breda. föt-

terna äro försedda med fem fullständiga tår, hvars

äro spetsiga och till någon del retractila. Längden a

är omvexlande, men i alhnänhet icJce betydlig. — C
märker sig derigenom. att hjernskålsregionen är myc

förhållande till ansigtsregionen , samt långsträckt, o>

längre än denne sednare. Bullce ossece äro icke sh

svällda, med den största konvexiteten vid deras inre m
den af dem omslutna kammaren är icke eller ena . 'itfst

ofullständigt delad. Ben bakre mynningen af canalis m,

foramen carotieum posterius, är belägen vid inre sidan dlfi

ossea långt framom foramen lacerum posticum. Forc

noideum är distinkt. Ingen canalis alisphenoideus / ^les,

Processus paramastoideus é mastoideus äro långt

1) Då man, enligt Sv. Jägareförb:s Nya Tidskr. l:sta årg, si

gång under hösten anträffat en späd unge af varglo
,

följer häråt

stundom ynglar sednare än i Maj, och möjligen ynglar mera ä u;^

under året.

2) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh. 1844, pag. 89

3) Rörande vargloens lefnadssätt och jagten efter densamme

för öfrigt till C. U. EKSTRÖM: Tidskr. för Jägare och Naturforsi ^ .

..f

pag. 778. — Mot det vanliga förhållandet med kattdjuren är var; k»*.;: ick^

hårdskjuten.
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Processus postorhitales äro tydliga, men icJce stora ^ och halcom

dem begränsas pannan af en mer eller mindre stark inlmipning.

SJculderhladet har ett clistinM metacromialiitshott. Öfverarm-

benet har ett häl för arteria cubitalis ofvan condylus internus.

Lärbenet är ej raJct, — Hörntänderna äro icke refflade^ och af

dentes molares eller äkta kindtänder förefinnes i öfverkäken

å hvardera sidan 1, och i underkäken 2:ne, och följaktligen i

hvardera käken 1 knöltand bakom roftanden. Denna sednare

såväl som den förra är betydligt vexlande till form och ut-

veckling. Penis har ett stort ben. Glandidce Cowperi saknas.

Prostata är rudimentär. AnalkÖrtlar forefinnas merendels.

De typiska formerna af denna familj utmärka sig genom en

långsträckt och mer eller mindre smärt kroppsform, med korta

fötter, och de flesta äro af denna byggnad; men jemte dessa om-

fattar familjen en del andra, som hafva en kort, tjock och klum-

pig kroppsform, med plantigrada eller subplantigrada fötter.

Dessa skiljaktigheter uti den allmänna kroppsformen äro förenade

med temligen Ibetydliga skillnader uti benbyggnaden. Den klum-

piga kroppsformen och de plantigrada fötterna föranledde äldre

författare, och deribland Linné, att räkna en del af dem till

slägtet Ursus , eller ock att såsom Blainville gjort
,
upptaga dem

såsom en särskild familj, hvilken af nämnde författare erhöll

namnet Subursi Mellan båda dessa grupper förefinnas öfver-

gångsformer.

Den för denna familj mest utmärkande karakteren är hemtad

från tandbyggnaden, och består deruti, att de hafva en knöl-

tand bakom roftanden i både öfre och undre käken. Med fam.

TJrsidcB och några former af fam. Viverridce öfverensstämma de

i afseende på bildningen af craniets basis , men skilja sig derige-

nom från de andra familjerna af rofdjurens ordning.

De flesta vesledjureu äro lifliga och snabba djur, samt rof-

giriga, och lefva uteslutande af animalisk föda, men en del af

den 3:dje underfamiljen, som hafva mycket stor knöltand i öfver-

käken, äro mera tröga, och lefva till dels äfven af vegetabilier.

De förra äga stundom en utmärkt förmåga att klättra, och de

sednare äro deremot i allmänhet skickliga gräfvare.

Omkring 80 lefvande arter, enligt J. E. Geay fördelade på

27 slägten, äro kända; förekommande i alla verldsdelar, med

1) Derjemte räknade Blainville till denna familj, en del andra rof-

djur, som
,
enligt hvad vi ofvan pag. 453 yttrat , böra tillhöra fam. Viverridce.
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undantag af Australien och Oceanien, men isynnerhet i de tern

pererade trakterna. Omkring hälften af arterna tillhöra Norr;

och Södra Amerika Denna familjs geologiska förekoms

sträcker sig med säkerhet så långt tillbaka i tiden, som til

de miocena, och möjligen t. o. m. till de eocena bildningarne a

tertiärformationen. Fossila ben af en del ännu lefvande arte

hafva blifvit funna i quaternära bildningar.

De till familjen hörande slägtformerna synas böra fördela

på 3:ne underfamiljer-): Mustelince, Lutrince och Melince^ en

ligt den här meddelade synoptiska tabellen öfver våra inhemsk

slägten.

1. Underfam. MUSTELIN^, J. E. Gray.

Hälen å den öfre roftanden är liten ^ och upptager ich

hälften af kronans längd å samma tand. Fötterna hafva me

eller mindre outbildade simhinnor, och de främre äro icke for-

made till gräffötter. Svansen är cylindrisk.

I. Slägtet Mustela, Linné. 1758.

Kroppsformen är långsträckt , och mer eller mindre smärt

och extremiteterna äro särdeles korta, och digitigrada, och un-

dertill hårhevuxna^ med undantag af trampknölarne ^ som äf

nakna. Nosen är mycket kort och trubbig, med naken nos-

spöets. Ögonen äro små, och ha rund pupill; och 'öronen, son

äro särdeles korta, ehuru framstående ur hårfällen, äro bred'/

och mer eller mindre rundade, med tragus och antitragus tydliga

och den förre särdeles stor, men nedliggande samt trubbvinh

lig. Halsen är lång, och vid nacken nästalt lika tjock, so?h

bakre delen af hufvudet. Svansen är af omvexlande länga

samt cylindrisk form. — Ä craniet innehålles afståndet mellan

orbitalkanten och framkanten af mellankäksbenen 2^l.^_
—3 gån-

ger i afståndet mellan nackekammen och postorbitalprocessen.

Craniets öfre profiTkontur bildar öfver pannan och ansigts-

1) Andrew Murray: The geographical distribution of Mammals, pag.

113. — 1866.

2) Af J. E. Gray (Proceediiigs of tlie Zoological Society of Londou

1865, pag. 100) indelas de i 2:ne sectiones ocli 7 tribus.
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regionen en jemn häge, och bakom pannan en mer eller n.

dre tydlig hugt. Processus paramastoideus är otydlig. Nos>

bredd bfver basen af de öfre hörntänderna är ungefär 1

med afståndet mellan basen af den öfre grenen af ÖfverJxiJc

ohbensutskott och framJcanten af mellanJcähsbenen. Gomber

bakre fria kant är i midten konkav eller med en triébig

gående vinkel i). — Ben Öfre knöltanden är smal ocJi tro f

versell, samt har den inre afdelningen föga bredare än ^

yttre. Den undre roftanden har ingen afsats eller knöl inrA

för den mellersta taggen eller fliken. Mellantänderna än
hvardera sidan i öfverkäken 2:ne , och å D:o i underkäken 3.

De till detta slägte hörande arterna hafva af J. E. G v

blifvit fördelade på 3:ne slägten: Putorius^ Mustela och Vi^

mellan hvilka dock formskillnaderna ej äro större, än att

mycket väl kunna upptagas i ett slägte, och på sin höjd t.

erkännas värdet af underslägten under detta. I öfverensstå

melse med den åsigt, som af S. Nilsson i Skandinavisk Fau

blifvit framställd, anse vi t. o. m., att det 3:dje slägtet (Visr

helt och hållet sammanfaller med det lista (Putorius)., c

upptaga derföre å den å nästa sida bifogade synoptiska tabell

våra inhemska arter af slägtet Mustela under 2me subgenc

eller underslägten: Mustela och Putorius.

Underslägtet Mustela^ Linné.

Kroppen mycket smärt och långsträckt, och hårfällen, som saknar gr i:

stickelhår, är å undre kroppssidan hvit eller gulaktigt hvit. — Cranie

särdeles långsträckt, med hjernkapseln bakom midten af inknipning<.i

bakre delen af pannan betydligt längre än den delen af craniet, soin

franom denna midt, och med processus mastoidei, och proc. postorhita

å oKbenen otydliga, samt meå foramina carotica posteriorah(i\2ign2inéxm.

intill hålen för tuoce EustacMi än intill foramina lacera postica, och n

de öfre hörntändernas alveoler föga utstående å sidorna.

J. E. Gray^) upptager uti detta underslägte 10 arter fi

Europa, Asien, Norra och Södra Amerika; och af dessa tillh

1) Craniet af honan, som i allmänhet är mindre än det af den

vuxne hanen, skiljes från detta sednare derigenom att crista sagittalib

föga eller icke utbildad.

2) Eevision of the genera and species of Mttstelidce contained in

British Museum ; Proceed. of the Zoolog. Society of London 1865, pag, 1
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2:ne äfven vår fauna. Fossila lemningar af arter hörande till

detsamma, t. ex. af de 2:ne till vår fanua hörande arterna,

hafva i England och Frankrike blifvit funna i bengrottor till-

samman med ben af utdöda rofdjur, t. ex af Hycena spelcea; och

och de ådagalägga således, att denna grupp är af ganska hög

ålder, och utsträcker sin tillvaro åtminstone till slutet af tertiär-

formationen.

De till detta underslägte hörande rofdjuren äro i allmänhet

de minsta af alla, men de äro, oaktadt sin ringa storlek, i hög

grad rofgiriga och blodtörstiga, och på grund af deras utomor-

dentliga vighet och proportionsvis ovanliga styrka och djerfhet

kunna de öfverväldiga djur, som äro mycket större än de. De
förstå nemligen att anfalla deras rof på de ömtåligaste stäl-

lena,] t. ex. strupen och nacken. Sedan de der bitit sig fast,

släppa de icke sitt tag förr än de afbitit blodkärlen och ner-

verna, och sugit blodet. Deras ringa storlek och mycket smärta

kropp gifva dem förmågan att uppsöka sina rof inuti små hål>|,

och underjordiska gångar. Ehuru de kunna klättra, äro

dock icke kände för någon utmärktare förmåga i detta afseendi

De vistas i hål i murar, gärdesgårdar, bland stenras och i klipp

väggar, eller underjorden, mera sällan i hål i träd. Liksom d

andra rofdjuren, äro de mest i rörelse under aftnarne och nät

terna, för att söka sitt rof, ehuru man någon gång under da

garne kan få nöjet att iakttaga deras lifliga och viga rörelsei

I allmänhet blifva de lätt tama.

1. Mustela erminea, Linné.

Hermelinen , Veslan eller LeJcatten

Svansen utan håren är längre än hufvudet, och i spetse\

med en svart hårpensel, som hos de fidlvuxna är stor. — ^

craniet innehålles bredden af hulla ossea vid bakre kanten q
yttre 'öronöppningen ungefär T-/.^ gånger i densammas längd. Fo

ramina incisiva äro aflångt ovala. Hos det fidlvuxna djuret ä

hjernsJcålens största bredd mindre än afståndet mellan fram
kanten af mellankäksbenen och processus postglenoideus.

Mustela Erminea, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 6. — 1761.

,, A. J. Eetzius: Faunse Suecicse pars l:ma pag. 21

— 1800. Senior et major.

1) I Norge benämnes den BösJcatt.
'
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Mtistela vulgaris, Idem: ibm. pag. 22. Junior et minor.

Erminemn, Pallas: Zoographia Eosso-Asiatica, vol. I, pag. 90.

- 1811.

Enninea, S. Nilsson: Skandinavisk Fanna, Däggande Djuren,

l:sta uppl. pag. 29. — 1820.

„ E. major, Idem: ibni, pag. 34. — 1847. Specimina majora.

„ Erminea, Idem: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag.

157. — 1847.

Foetorius Erminea, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 228. — 1857.

,, ,, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 195,

med figur. — 1865.

Mustela Erminea, J. E. Gray: Eevision of the genera and lepecies of

Mustelidse in the British Museum; Proceedings of the

W Zoological Society of London 1865, pag. 111. — 1865.

Foetorius Erminea, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. 1,

Histoire naturelle des Mammiféres, pag. 328. — 1869.

Anm. Synonymien utvisar, att A. J. Ketzius i sin Fauna? Suecieae

ars 1:ma delat den här ifrågavarande arten i 2:ne arter: en större, som han

^•ifver det vanliga namnet Mustela Erminea, och för hvilken han uppgifver

kroppslängden från nosspetsen till svansen till 11 tura vkm., och en mindre,

som efter Erxleben fått namnet Mustela vulgaris , och för hvilken kropps-

längden uppgifves vara 7 tum. Att den förra är den fullvuxna och den

sednare den yngre ännu outbildade hermelinen, och således icke Erxlebens

Mustela vulgaris, synes lätt deraf, att uti beskrifningen öfver den förra

uppgifves , att svansen i yttre hälften är svart , och uti densamma öfver den

sednare , att svansen till Yg af sin längd är svart. Den sistnämnda har haft

den svarta änddelen å svansen kortare, derföre att hårpenseln varit out-

bildad och kortare, sådan han i allmänhet är hos årsungarne under som-

maren. Detta har också bifvit anmärkt af S. Nilsson uti l:sta upplagan af

Skandin. Fauna, Däggande Djuren, pag. 31. Men sistnämnde Författare

har i samma Fauna, pag. 34, från den vanliga hermelinen afskilt en större

form, under namn af Mustela E. major, för hvilken kroppens längd upp-

gifves till 13 tum vkm., och svansens längd med hårpenseln till nära 7 t.

D:o. Då för denna emellertid inga andra utmärkande karakterer, än den

ovanliga storleken kunnat finnas, har samme Författare sedermera i 2:dra

upplagan af Skandin. Fauna, Däggdjuren, pag. 158, med rätta antagit den

såsom till arten identisk med den vanliga hermelinen. Af denna erhållas

ej så sällan äldre hanar af 11 å 12 tums (vkm.) kroppslängd, och det är

tydligt , att de under gynsamma förhållanden kunna någon gång blifva ännu

större. Då man oftare erhåller yngre individer, som ännu icke ernått sin

fulla storlek, förefalla de ofvan uppgifna dimensionerna till en början något

ovanliga, men vid tillgång till ett rikare material blifva de lätt förklarliga

genom andra grunder än artskillnad.

Beslår, cf, från Vesterbotten (Skellefteå), med fullständig,

huru låg crista sagittalis^ och förvarad i sprit. Kroppens längd



från nosspetsen till anus 9Vio tum eller 276 mill. L. af

viidet l^V'2o t- öller 55 mill. L. af örat från basen af

3^ttre kant, och utan håren ^Yio t- ^^^^^ 20 mill. Breddr

örat ^7-20 t- 20 mill. L. af bakfoten från hälen till

tåns klospets P/o t. eller 45 mill. L. af svansen utan håren

t. eller 96 mill. — Honan är betydligt mindre än hanen. Ho
gammal hona hafva vi funnit kroppslängden t. eller 225 :

Kroppen är mycket smärt och långsträckt, samt nästa^

lindrisk, med lång hals, och mycket korta, men temligen

och starka extremiteter. Hufvudet har en något långsträck'

form, med kort och trubbig nos, ehuru den nakna noss]^

är framstående. Denna sednare , som baktill är begränsad i

jemn och transversell hårlinia jemnt efter bakre kanten af

borrarne, är täckt af smärre irreguliera ytterhudsskifvor. Ö.

läppen företer framtill en liten och smal fåra, som forts;

öfver den yttersta nosspetsen. Sidorna af nosen äro något

svällde, och hafva hvardera 5 rader af morrhår, af hvilk

del äro äro så långa, att de räcka bakom hufvudet. Ögonei

små, och äro närmare intill öronen än intill nosspetsetsen.

van hvartdera äro några längre hår. Öronen äro mycket I

och korta , ehuru uppstående ur hårfällen. De äro rundade

en föga märkbar trubbig vinkel vid spetsen. Innanför deras

;

kant är baktill en hudflik, och nämnde kant är nedtill bu[

och företer ungefär midt under örat en bred och konvex saj

yttre sidan hårbevuxen antitragus. Tragus är stor, och v

en bred och trubbigt tillspetsad nedliggande flik. Halsen äi

nacken nästan lika tjock, som hufvudet baktill, men är I:

något afsmalnande. Framfötterna äro från armbågen tiu

mellersta klospetsarne ungefär lika långa som hufvudet. I

öfre hårbetäckning ligger utöfver och betäcker klorna. Tumm
dessa extremiteter är kort, men fullständig. 3:dje och 4:de tårm

ungefär lika långa och längst. Alla tårna äro vid basen föreu

genom simhud, som å 3:dje och 4:de räcker till slutet af 1.

och å de öfrige till början af sista phalangen. Klophalan*

äro till en viss grad retractila. Fotsulorna och tårna underti'

ludna, men trampknölarne .såväl under täspetsarne som

fotsulorna äro nakna. De sednare äro 5 till antalet. Bh

terna äro betydligt längre än de främre, och räcka nästa,.!.,

spetsen af svansen , med undantag af dess hårpensel , då de ,

kas tillbaka. Deras 5 fullständiga tår äro alla förenade
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sirahinnor, som äro något mera utbildade än de på framfötterna,

och räcka å l:sta och 5:te ungefär till slutet, och å 3:dje och

4:de till nära slutet af nästsista phalangen. Klophalangerna äro

till dels retractila. Äfven dessa fötters fotsulor äro ludna, med
nakna trampknölar såväl på dem som på tårna. Fotsulornas

trampknölar äro 4, af hvilka den ene är större än de andre.

Svansen är cylindrisk, och nästan jemntjock, och är med inbe-

grep |> af hårpenseln nästan så lång som halfva kroppen. Hår-

pens'^ln är IV-io ^ller 32 mill. lång. Hårfällen är fin och

sakn 'r gröfre och längre stickelhår. — Med hänsyn till färgen

företer den 2me drägter: en sommar- och en vinterdrägt. I

sommardrägten är den ofvan samt å yttre sidan af extremite-

terna gulbrun, och undertill och på inre sidan af extremite-

terna ljust, eller mer eller mindre hvitaktigt svafvelgul. Huf-

vudet är ofvan och på sidorna något mörkare än den öfriga delen

af kroppen, samt brunaktigt. De yttersta kanterna af öronen

äro gråhvitaktiga. Ungefär den inre halfdelen af svansen, då

hårpenseln räknas med, är af samma färg som ryggen, något

ljusare undertill, och den yttre halfdelen är svart. Hakan,

läpparne och hufvudets sidor nedtill äro rent hvita. Tårna äro

ofvan smutsigt hvita. Uti vinterdrägten är hårfällen hvit, men
morrhären och den yttre halfdelen af svansen (med hårpenseln)

äro äfven då svarta, och bröstet, buken, extremiteterna och den

inre halfdelen af svansen hafva, åtminstone i mellersta och södra

Sverige , mer eller mindre
,
tydlig svafvelgul anstrykning. I de

södra delarne af landet är denna anstrykning starkare, och

sträcker sig stundom t. o. m. upp på länden. Den gula anstryk-

ningen är svagare och mindre utbredd på de individer, som äro

från mellersta Sverige , än på dem från Skåne , och skall
,
enligt

S. Nilsson , vara föga märkbar på dem från Norrland. Under

öfvergångarne mellan dessa drägter höst och vår äro de brokiga

eller skäckiga af hvitt och gulbrunaktigt.

Arsungen är i Juni månad i Skåne
,
enligt S. Nilsson , om-

kring 57io tum lång, med jemförelsevis något kortare svans,

ocfc har färgen ofvan gråbrunaktig , med hufvudet ofvan framtill

m( icare brunaktigt, och svansen utan hårpensel, samt blott i

ytt i tredjedelen svart. I denna drägt kännes den alltid från

föl -nde arten genom sin längre svans, som i ändan är svart. —
1 1 :^rjan af Augusti äro ungarne större, omkring 7 t. långa, och

ofvan mörkare än de äldre , mera brunaktiga. Den svarta svans-

penseln är tydlig, ehurru mycket kortare än hos de äldre.
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Ett exemplar från Ajan vid Ochotska Hafvet, öfverensstämmer i vii ^-

drägteii uti fårgen, med dem från Skåne, men har hårfållen något yfvig . .

och svansen längre, samt med inbegrepp af hårpenseln betydligt längr n

halfva kroppslängden. Till storleken är det något mindre, ehuru det, t

dömma efter dess cranium och de slitna tänderna, är fullvuxet. Dess kro

längd t)'Ckes hafva varit omkring 8 tum dec. m. I anseende till crai

# och tändernas form är det fullkomligt öfverensstämmande med vår herm

Detta exemplar tyckes närmast öfverensstämma med den form från N. A

rika , som af Bonaparte och Baird blifvit kallad Ihitorius Bichardsonii
,

som, jemte flera Nordamerikanska former, af J. E. Gray med rätta a

såsom till arten identisk med Mustela erminea.

Drägtförändringarne inträffa hos oss i April och börjar

Maj, för öfvergången från vinter- till sommardrägten, san

October och November för D:o från den sednare till den föi

och ske genom hårfällning. Enligt iakttagelser af Conservai

vid härvarande Universitets Zoologiska museum C. F. L. H
STRÖM, som i längre tid haft individer af denna art i fångensl

börjar vårfällningen här i Upland i slutet af Mars , och sluta

förr än i Maj; och höstfällningen börjar redan i slutet af S

tember, och slutar i November. V. Thompson^) uppgifver, .Jé

den på Irland icke blir hvit under vintern.

Skelettet. Craniet: Af en hane, och med fullständig cr

sagittalis. Längd från bakkanten afcondyli occipitales tillframkai

af mellankäksbenen 47 mill. Bredd öfver ossa mastoidea 22 n

D:o öfver kindbågarne 26 mill. Den fullvuxna honans eran:

är betydligt mindre. Längd 40 mill. Bredd öfver ossa mastoi

20 mill. D:o öfver kindbågarne 22 mill. — Enligt S. Nilj

skall den gamle hanens cranium stundom stiga till 49 milli

längd. Betraktadt ofvanifrån, är craniet af en långsträckt c

eller nästan elliptisk form, och betraktadt från sidan, har

den öfre profilkonturen framtill bågböjd, och öfver hjernskå

rät , samt med en liten grund bugt vid gränsen mellan den fc

och den sednare bakom pannan. Afståndet mellan framkanten

mellankäksbenen och postorbitalutskottet innehålles ungefär J

gånger i afståndet mellan nämnde utskott och bakre kanten -

condyli occipitales. De yngre hafva craniet kortare och breda .

med jemförelsevis ännu kortare ansigstregion , så att afstån

mellan framkanten af mellankäksbenen och postorbitalutskot

innehålles nästan 2me gånger uti det mellan nämnde utskott c

1) The Natural History of Ireland, vol. IV, pag. 7.
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bakre kanten af condyli occipitales. Hos de jmgre äro de ingå-

ende bugter (inknipningen) , som förefinnas bakom postorbitalut-

skotten, mindre, samt belägna närmare intill dessa utskott, och

deras cranier sakna crista sagittalis, och ha nackekammen

otydlig, samt hjernskålen baktill mera kullrig. Suturerna mellan

de flesta benen af både hjernskåls- och ansigtsregionerna försvinna

ganska tidigt. Foramen magmmi är upptill rundadt, samt

föga bredare än högt. Pararaastoidutskotten äro otydliga , d. v.

s. icke utstående, utan tätt slutna intill bakre delarne af hullce

ossecB. Foramen condyloideum anterius är obetäckt, samt be-

läget strax innanför foramen lacerum posticum. Uti den för-

djupning, som är mellan condylus och proc. paramastoideus
^

och strax ofvan foramen lacerum posticum är merendels ett hål.

I öfverensstämmelse med hjernkapselns betydliga längd är nack-

benets basilardel särdeles lång. Den är stundom mera och stun-

dom mindre afsmalnande framåt. Till interparietalben synes

intet spår, äfven hos yngre individer. Nackekammen är hos de

äldre skarp, och på sidorna mest utstående. Formen af huUce

osstce är för denna arten särdeles utmärkande. De äro jemfö-

relsevis korta, så att deras största bredd strax bakom den yttre

öronöppningen endast innehålles ungefär 1-/3 gånger i deras längd.

De äro temligen stora, men icke mycket starkt uppsvällda, och

med den största konvexiteten intill samt framtill tvärt afhuggna.

Den yttre öronöppningen är stor, men icke tubformad, ehuru

dess undre kant är mera utstående. Foramen caroticum pöste-

rius^ som är nära intill yttre kanten af nackbenets basilardel,

är mycket närmare intill den främre än den bakre ändan af hulla

ossea. Foramen glenoideum är beläget framtill i sjelfva myn-

ningen af den yttre öronöppningen. Frocessus postglenoideus är

nästan horisontell, och strax innanför den är foramen ovale.

Frocessus mastoidei äro otydliga eller saknade. Ingen fossa

pterygoidea och ingen canalis alisphenoideus förefinnes. Hamtdi
pterygoidei äro smala och något utåt böjda, men korta. Meso-

pterygoidgropen eller den bakre näsöppningen är baktill mer eller

mindre tydligen bredare, samt dessutom något vexlande uti längd

och bredd efter åldern och könet; längst och smalast hos de

äldre hanarne. Den bakre fria kanten af gombenen är afrundad.

Frocessus postorhitales å pannbenen äro små, men tillspetsade,

och samma processer å okbenen äro otydliga. Kindbågarne äro

smala och uppåt böjda. Canales infraorUiales äro stora, och
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bredare nedtill, samt delande öfverkäksbenens oki3ensutskott

att den öfre grenen af dem är mycket smalare än den ui

A yngre individer synes, att öfverkäksbenen räcka längre

baka än näsbenenen. De förra äro bakom alveolerna för de r

hörntänderna något, men icke synnerligen starkt konkava. J

ramina pålatma hafva sitt läge nästan midt för de bak(

mellantänderna. Foramina incisiva äro aflångt ovala. A cr&

af äldre individer är afståndet mellan orbitalkanten och fr

kanten af mellankäksbenen ungefär lika med afståndet mu
hålet för tuha Etistachn och foramen lacerum posticum. — 1

fullvuxna honans cranium skiljer sig från det af den fullw

hanen, utom genom sin ringa storlek, derigenom att det

ingen, eller ock blott baktill en mycket kort, crista sagittc

och en lägre nackekam. De ingående bugterna bakom ^
postorhitales äro mindre, och, liksom hos de yngre, beli

närmare intill nämnde utskott. Hjernkapselns största bred*

föga mindre än afståndet mellan framkanten af mellankäksb'

och proc. postglenoideus. — Tungbenet har en smal , transve

och föga böjd kropp. Vid hvardera ändan af den äro bådf

främre och bakre hornen fästade. De förra, som äro de

längste, bestå af 3:ne särskilda ben: 1. det egentliga comw
terms, 2. os epiJiyoideum , och 3. os styJohyoideum eller cc

styloideum, hvilket sistnämnde är längst, samt i spetsen br>

artadt.

Bålen : De vingformiga sidoutskotten å atlas hafva i frä

kanten vid basen en bugt för arteria vertehralis , samt äro 1

till något mera utstående. l:sta— 5:te halskotorna hafva tyd

hypapophyser, som på 4:de och 5:te äro delade. Ofvan på

bakre ledutskotten (postzygapophyserna) å 2:dra—7:de hah

torna är en mer eller mindre starkt utstående knöl , som , er

hvad vi ofvan, pag. 54, yttrat, synes vara ett mammilläruts.

(metapophys). På 2:dra— 5:te är den starkast utbildad. Pj

pophyserna äro tydliga på 3:dje— 6:te halskotorna, och, såf

vanligt, störst på den sistnämnda, och spårdertill förefinnas äl

på den 7:de. Neuraltagg, eller öfre taggutskott förefinnes

2:dra—7:de halskotorna, och är högst på den 7:de. Den hd

utskjutande spetsen å neuraltaggen på epistropheus är kortare

dess främre spets. — Bröstkotorna äro 14, och de' främre hf

temligen höga neuraltaggar, som å dem äro riktade rätt u

k 4:de—10:de äro- de riktade bakåt. Den ll:te saknar neu
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tagg. 12:te— 14:de hafva neuraltaggen helt låg samt riktad

framåt. Å 9:de och 10:de bröstkotorna äro de mammillära och

accessoriska utskotten distinkta, men dock icke fullständigt åt-

skilda, hvilket de äro å de följande. — Ländkotorna äro 6.

l-gta— 3:dje hafva de högsta neuraltaggarne. De mammillära

utskotten äro tydliga å alla, ehuru af ringa höjd. Endast de

2:ne främsta hafva tydliga accessoriska utskott. — Korsbensko-

torna äro 3:ne, och höftbenen äro fastade vid de 2:ne främsta.

— Svanskotorna äro 17. De 4 första hafva starka sidoutskott.

3:dje och 4:de hafva å undre sidan hsemalbågar. — Af de 14

paren refben äro 11 ig^v costce verce, — Bröstbenet har 10 leder,

med inberäkning af processus ensiformis.

Extremiteterna : Skulderbladet är nästan halfmånformigt,

dock med den bakre kanten rät, och med en stor och vid

bugt framom halsen. Fossa prcespinata är större än /. post-

spmata. Äcromion, som är smal och tillspetsad, har ett godt

stycke ofvan sin spets ett stort och bredt metacromialutskott,

och ofvan detta är sp)ina scapuloe helt låg. Öfverarmbenet,

som är något litet S-formigt böjdt, har tubermhm majus

knappt så högt som caput, och crista deltoidea externa är

låg och slutar redan ofvan benets midt. Benets nedre ända

,har en stark crista ofvan condylus externus, och ett foramen

supracondyloideum ofvan cond. internus. Underarmens båda

ben äro skilda och något böjda, och armbågbenet är upptill

större än strålbenet, samt kortare än öfverarmbenet. Ole-

cranon är inåt böjd. Carpus har blott 7 ben, derigenom att

ossa naviculare & lunatum äro sammanvuxna till ett. 3:dje och

4:de tårna äro lika långa och längst. Klophalangerna äro till

en viss grad retractila , så att de kunna riktas ungefär rätt upp.

— Bäckenet är litet, men höfthälet (foramen ohturatormm) är

stort och ovalt, och sympliysis ossiwn ptuhis fullständig. Framom
acetaUdum är en tydlig knöl (spina ilei). Tiéerctihm ileopec-

tinceum är obetydligt. Lårbenet, som är något litet inåt böjdt,

så att dess inre kontur synes obetydligt bågböjd, har halsen

ganska sned , och trochanter major är lägre än caput. Benet är

kortare än skenbenet. Detta sednare är föga böjdt, och crista

tihi(B är låg och trubbig. Vadbenet är nästan jemnsmalt, och

endast vid ändarne fästadt vid skenbenet, samt har ett bakåt

utstående malleolarutskott som är tvådeladt genom en sidcus.

Foten är från tuber calcanei till spetsen af klophalangerna å

33
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3:dje och 4:de tårna—-som äro de längsta och ungefär lika lång

— vida längre än skenbenet. Tarsen har de normala 7 bener

Språngbenet är snedt. — Os penis är mycket stort, böjdt oc

färadt långs större delen af dess längd.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna äro icke crenule

rade, och de yttersta äro ungefär dubbelt större än de mellerst.

Hörntänderna hafva icke någon synnerlig längd eller storlel?

samt äro släta. Mellantänderna äro å hvardera sidan 2:ne (6

2:ne främsta dentes prcemolares). De stöta ej fullkomligt inti

hvarandra, och betraktade från kronorna bilda de med hvarar

dra en mycket trubbig ingående vinkel; och den 2:dra har si

yttre sida något litet konkav, samt är mera än dubbelt störi

än den l:sta. Eoftanden (den bakersta dens prcemolaris) h^

hälen sluttande eller stundom något litet uppstående, samt

jemnbredd med tandens främre kant. Knöltanden, som sitt(

innanför och bakom bakre kanten af roftanden, är transverse

och smal i denna riktning, samt företer en yttre och en m
afdelning, som äro åtskilda genom en bugt. Den inre är någo

men icke betydligt , bredare än den yttre , och båda äro knölig

Den yttre företer i bakre kanten en liten bugt. — Underkäkei
De yttersta framtänderna äro äfven här ungefär dubbelt stör;

än de mellersta. De af 2:dra paret räknade från yttre sidai

sitta bakom de andra. Hörntändernas främre kant företer någ»

nedom midten en trubbvinklig böjning, då den betraktas fr^

sidan. Mellantänderna äro å hvardera sidan 8me, af hvilka dt

3:dje är den bakersta dens prcemolaris. Eoftanden, som är dc

lista dens molaris^ har 3me flikar, och innanför den mellersi

finnes ej någon häl eller knöl. Knöltanden, som är helt litei

är ungefär lika hög, som roftandens bakersta flik eller afsats.

Hermelinen är ett af våra allmännaste däggdjur, och förf

kommer inom Skandinavien öfver allt från det sydligaste Skåi

till det nordligaste Norge, både på fastlandet och öarne. I

fjellen i Norge hafva vi anträffat den ofvan skogsgränsen, oc

V. Fatio uppgifver, att den på Alperna i Schweitz uppstiger änd

till snöregionen. Utom Sverige och Norge förekommer den .

hela Europa , norra och mellersta Asien ända till Kamtschatk

och kusten af Ochotska Hafvet och på Aleutiska öarne , och
,
enli^

J. E. Gray, med några obetydliga formvariationer, i norra Afril^ .

och i Norra Amerika; så att den är ett af de däggdjur, som

allmänhet hafva den vidsträcktaste geografiska utbredningen.
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Den förekommer både i skogstrakter och på slättlandet,

blott der finnes god tillgång på sorkar, skogsmöss m. fl. djm%

som utgöra dess förnämsta föda. Den håller sig i hål i jorden

och under stenar, i stenrösen, gärdesgårdar, och under bygg-

nader, m. fl. ställen, samt är ofta stilla under dagen, och i

rörelse under natten, ehuru man icke sällan får se den fram-

komma från sina gömställen äfven under dagen. Dess rörelser

ådagalägga en utomordentlig vighet, smidighet och snabbhet.

Då den springer, stannar den allt emellanåt, reser upp den långa

halsen, och vänder snabbt hufvudet åt diverse håll, för att se

sig omkring och utröna, huruvida någon fara hotar, i hvilket

sednare fall den ögonblickligen försvinner i något gömställe.

Den simmar skickligt med högburet hufvud, och klättrar äfven

stundom, ehuru man sällan får se den i träd, och i sådant fall

går den vanligen dit för att plundra något fogelbo. Den träffas

vanligen ensam eller parvis, eller ock honan i sällskap med

ungarne. I fångenskap blir den, liksom ekorren, mycket tam,

om den får springa fritt omkring i ett rum. Den klättrar då

upp på sin vårdare, och kryper in i fickorna och rockärmarne,

och är genom sina smidiga rörelser särdeles behaglig. Då den

blir skrämd, gifver den ifrån sig sin stinkande urin. Dess rof-

girighet är mycket stor, och den dödar ej sällan sina rof endast

för att suga deras blod. Den angriper och dödar stundom djur

som äro vida större än den sjelf, såsom harar, kaniner, tjädrar,

orrar, höns och ganska stora gåsungar. Dessa djur bitas i nacken

eller strupen , och hermelinen släpper icke sitt tag , förr än bettet

varit dödande , och den mättat sig med blod. Vi hafva iakttagit,

att den dödat ganska stora och nästan fullfjädrade gåsungar på

det sättet, att den bitit dem i nacken och sugit deras blod.

Dessa ungar hafva icke företett något annat märke efter herme-

linens bett, än ett hål i nacken. Conservator Hedström iakttog

å de hermeliner, som han, enligt hvad ofvan blifvit anfördt,

höll i fångenskap , att de , då de erhöllo någon stor brun råtta

(Mus decimianus), kastade sig på dess rygg samt beto sig

fast i dess nacke, dervid hållande sig hårdt fästade med fram-

fötterna bakom bogarne, och med bakfötterna vid ljumskarne på

råttan ; samt att de icke släppte sitt tag förr än råttan var död

,

och de mättat sig med dess blod. Vid sådana tillfällen rullade

de med råttan flera hvarf omkring, innan kampen slutades.

Sorkar, skogsmöss, fogelungar, fogelägg och ödlor äro eljest

33*
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hermelinens liufvudsaldiga föda. I fjelltrakterna är den isyn-

nerhet taMk under lemmelåren. Den gör nytta genom att för-

störa en mängd sorkar, råttor och möss, och är derföre i all-

mänhet en till gårdarne välkommen gäst. Den gör dock stun-

dom skada i hönshusen och dufslagen. — De para sig i Mars,

och efter omkring 2: ne månaders eller 9 veckors drägtighet fö-

der honan 3—6 blinda ungar, som efter 9 dygn erhålla öppna

ögon. De vårdas af modern med stor ömhet, och åtfölja henne

under sommarens lopp. De växa hastigt, och äro vid midsom-

martiden åtminstone enligt hvad vi iakttagit, i Skåne och mel-

lersta Sverige, ungefär halfvuxna. Till följande vår äro d(

nära fullvuxna, och fortplantningsskickliga. De undervisas undei

sommaren af modern i sättet att fånga rof.

2. Mustela nivalis, Linné.

Småveslan.

Svansen utan håren ungefär af hufvudets längd, enfärgao

och utan hårpensel vid spetsen. A craniet innehålles bredden

af bulla ossea vid baJcre kanten af yttre öronöppningen ungefär

2:ne gånger i densammas längd. loramina incisiva äro ovala}

A craniet af det fullvuxna djuret är hjernsliålens största bredä

ungefär lika med afståndet mellan framkanten af mellankäks^

benen och processus postglenoideus.

Mustela nivalis, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 7, N:o 18. —
1761.

„ vulgaris, Chr. P. Erxleben: Mammalia, pag. 471. — 1777.

,, nivalis, C. N. Hellenius: Beskrifning öfver Snömusen , Mustela

Nivalis Linnei
;
Kongl. Vetensk. Akademiens nya Hand-

lingar, Tom. VI, pag. 212, tab. 8. — 1785.

Viverra nivalis, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 17,

- 1798.

Mustela nivalis, A. J. Ketzius: Faunas Suecicpe pars l:ma, pag. 23. —
1800.

Gale, Pallas: Zoographia Kosso-Asiatica , vol. I, pag. 91,

- 1811.

,, minor, S. Nilsson: Skandinavisk Fauna, Däggande Djuren,

l:sta uppl. pag. 35. — 1820.

„ vulgaris, Idem: Skand. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag. 162.

- 1847.

Foetorius vulgaris, J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutscli-

lands, pag. 231. ~ 1857.
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Foetorius nivalis, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 198.

- 1865.

„ pusillus, V. Fatio: Faime des Vertébrés de la Suisse, vol. I,

Histoire nat. des Mammiféres, pag. 332. — 1869.

Beshr. cf, fullvuxen. Kroppslängden 67-2 tum eller 195

mill. L. af hufvudet l-7io t. eller 39 mill. L. af örat från

basen af yttre kanten 72 t. eller 15 mill. Bredden af D:o nå-

got öfver 7i(j t. eller 13 mill. L. af bakfoten från hälen till

3:dje och 4:de tårnas klospetsar 7io t. eller 27 mill. L. af

svansen utan håren 1 7in t. eller 36 mill. — Enligt S. Nils-

son stiger den gamle hanens kroppslängd stundom till något

öfver 7 tum eller 210 mill. Honan af denna, liksom af före-

gående arten, är mindre.

Kroppsformen är ungefär lik den af föregående art
,
mycket

smärt, och öfver allt nästan af samma tjocklek, men svansen

är vida kortare, saknande hårpensel, och storleken är mycket

mindre, såsom måtten utvisa. Hårfällen är mycket fin, och

kortare än hos föregående. Öronen äro af samma form, som

hos den. Svansen räcker icke till spetsen af de bakåt utsträckta

bakfötterna. — I Skåne, Danmark och mellersta och södra

Europa undergår den i allmänhet icke någon sådan drägtförän-

driug, att den blir hvit under vintern. V. Fatio säger endast,

att den i Schweitz på de högre Alptrakterna under denna års-

tid stundom blir gråaktig. — I sommardrägten är den hos oss

ofvan rödbrun, något mörkare än de äldre af föregående art,

och ungefär sådan som de yngre af den, samt under hvit.

Öronen sakna hvitaktig kant, eller hafva den endast svagt an-

tydd, och svansen är af samma färg, som ryggen. Man ser

endast stundom hos de äldre ett och annat mörkare hår vid

spetsen. Den undre kroppssidans hvita färg intager äfven öf-

verläppen, men sträcker sig på nedre delarne af hufvudet icke

till öronen. Bakom hvardera munvinkeln är ofta, enligt Nils-

son, en liten rödbrunaktig fläck i den dervarande hvita färgen.

— Inre sidan af främre extremiteterna , och af låren och un-

derbenen är äfvenledes hvit. Pärggränsen är skarp. — I de

mellersta och norra delarne af Sverige , och i Norge ^) , äfven-

1) Efter uppstoppadt exemplar, för hvilket kroppens dimensioner noga

blifvit följda.

2) Vi liafva å Universitetets i Christiania zoologiska museum sett ett

exemplar i hvit vinterdrägt, taget i trakten af Christiania.
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som i Finland, Eyssland och Sibirien anlägger den en vinterdrägt i

som är öfver allt snöhvit, och hvilken gifvit anledning till de {

af Linné gifna artnamnet nivalis , samt på vissa orter i Sveri?

förskaffat den namnet SnÖ-miis. Äldre individer hafva i denn -

drägt icke sällan några få svartaktiga hår i yttersta svans-

spetsen.

Ungarnes sommardrägt är ofvan något mörkare rödbrun-

aktig än de äldres. En sådan ung Q, tagen den 10:de Sep-

tember, hade kroppslängden redan 4:7io tum eller 144 mill.,

och svansens längd något öfver Vm t- ^^^^^ 25 mill.

Oraniet. Af en fullvuxen hane. Längd 36 mill. Bredd

öfver ossa mastoidea 18 mill. D:o öfver kindbågarne 19 mill.

Till formen är det i det närmaste likt det af föregående art..

Hjernkapseln är dock baktill något litet bredare, pannan något

mindre kullrig, och huUce ossece mera långsträckta. Ofvan den

främre näsöppningen vid suturen mellan båda näsbenen är endast

en mycket obetydlig grop, hvilken deremot hos föregående är

temligen djup. Endast hos helt unga individer är ett hål mel-

lan nackbenets condylus och proc. paramastoideus. Öfverkäks-

benet har bakom hörntandens alveol en ytterst obetydlig bugt,

och de båda mellantänderna äro temligen långt åtskilda, samt

bilda icke med hvarandra någon vinkel, utan endast en bugt.,

Processus postglenoideus är icke horisontell, utan nedskjutande.

Foramina incisiva äro temligen breda, eller nästan rundadt

ovala.

Tänderna äro like dem af föregående, men den 2:dra mel-

lantanden i öfverkäken är knappt dubbelt större än den l:sta

D:o. Likaså är den 2:dra mellantanden i underkäken icke dub-

belt större än den l:sta D:o.
!

Småveslan företer ungefär samma geografiska utbredning j

som föregående. Hos oss förekommer den såväl i de sydligaste

som i de nordligaste delarne af landet, ehuru den i allmänhet

är vida mindre talrik än hermelinen, och på de flesta ställen

t. 0. m. är sällsynt; och i Norge synes det vara samma för-

hållande. Enligt C. Gr. LöwÉNHJELM ^) skall den i trakterna kring

Arjeploug och Qvickjock i Lappland, i grannskapet af fjellen

vara allmän , och den torde derföre vara talrikare i de norra än i,

de södra delarne af landet. Utom Skandinavien förekommer den'

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akaa;s Förhandl. 1846, pag. 123.



509

hela Europa, norra och mellersta Asien, samt i Norra

imerika.

Till lefnadssätt och fortplantning öfverensstämmer den med

föregående, och är lika, om ej mera. Mig, snabb, vig och

•cfgirig, som den. Af alla rofdjnr är den, jemte ett par andra

f samma slägte, det minsta; men den är i proportion till sin

-rlek utomordentligt rofgirig och stark. Man har t. o. m.

)gifvit, att den stundom dödat kaniner i), hvilka den förföl-

i deras underjordiska hålor. Enligt C. N. Hellenius (anf.

: kommer den i Finland till byarne och boningshusen under

tern, för att söka rof, och återvänder till skogen tidigt om

en. Enligt samme författare skall den vara utsatt för för-

else af hermelinen, hvilket sannolikt är orsaken till att den

mera sällsynt än denna. I Finland kallas den ,
enligt samme

fattare, Lumikko och LumitirJca.

Underslägtet Putorius, G. Cuvier.

Kroppen något mindre smärt och långsträckt, än hos föregående un-

^lägte; och hårfållen med gröfre stickelhår; och färgen å undre kropps-

11 lika mörk eller mörkare än å den öfre, samt icke underkastad någon

lerlig förändring efter årstiden. - Craniet af äldre individer har hjern-

. seln bakom midten af inknipningen bakom pannan föga eller icke längre

den delen af craniet, som är framom denna midt. Processus mastoidei

,

&(.Mt proc. postorUtales å okbenen äro tydliga. Foramina carotica pöste-

lio -a äro belägna ungefär midt emellan hålen för tuM Eustachn och fo-

-
. lina lacera postica. De öfre hörntändernas alveoler äro starkt utstå-

e å sidorna, och tillfölje deraf förete öfverkäksbenen bakom dem en

p bugt.

Till detta underslägte räknas, enligt J. E. Gray, då det

honom uppställda slägtet Vison (Mustela Mreola såsom typ)

ruti äfven inbegripes, 10 arter frän Europa, Asien och Norra

aerika. Det är af samma geologiska ålder, som det föregå-

de. Ben af illern hafva blifvit funna i bengrottor tillhopa

-;d dem af Ursus spelmus, Hycena spelcea m. fl. utdöda djur.

De hithörande vessledjuren äro i allmänhet större än de

föregående underslägte, samt af en något mera undersätsig

oppsform. Liksom de äro de särdeles rofgiriga, viga, snabba

. h lifliga, ehuru de, tillfölje af den något mindre smärta

1) W. Thompson: The Natural History of Ireland, vol. IV, pag. 7.
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kroppsformen, icke äro så snabba och smidiga i sina rörelser?

som de. Ehuru de ingalunda uteslutande äro bundne vid vatt-

net, såsom uttrarne, utan ofta trälfas på långt afstånd från

detta, äro de dock i allmänhet mera vattendjur än de af före-

gående underslägte, och uppehålla sig derföre ofta i grannska-

pet af källor och vattendrag, samt lefva ofta af sådana djur,

som förekomma i vattnet eller dess grannskap , såsom fisk , kräf-

tor, grodor m. fl. d.

3. Mustela putorius, Linné.

Illern eller Hillern.

Oronspetsarne äro hvitaUiga. Byggen, hropp ssidorna ocli

huJcen med en giilhvitaktig eller ljust grågulaJdig underfäll,

som mer eller mindre starJctframlyser under de svartaMiga spet-

sarne af stichelhåren. Bröstet och extremiteterna äro svart-

aMiga. — Å craniet innehålles bredden af hulla ossea strax

haJwm den yttre 'öronöppningen ungefär l^/.y gånger i den-

sammas längd , och den har i sin främre ända en tydlig hugt

för hålet för tuha Eustachii. Ben haJcre fria Jcanten af gom-

benen har en trubbig ingående vinJcel i midten ^). Hos äldre

individer äro hjernsTcålens sidor starM sluttande från crista

sagittalis. Ansigtsregionens Öfre profilkontur är starht slut-

tande ned till främre näsöppningen.

Mustela Putorius, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 6. — 1761.

Viverra foetens, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag.

15. - 1798.

Mustela Putorius, A. J. Eetzius: Faunse Suecicse pars l:nia, pag. 21.

- 1800.

„ „ Pallas: Zoographia Kosso-Asiatica, vol. I, pag. 87.

- 1811.

„ „ S. Nilsson: Illumin. Fig. till Skandin. Fauna, 20:de

häft. pl. 30. — 1840.

„ „ Idem: Skandin. Fauna, Däggdj., 2:dra uppl. pag. 148.

1847.

Foetorius Putorius, J. H. Blasius : Naturgescliichte der SäugetMere Deutsch-

lands, pag. 222. — 1857.

„ ,, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag, 199.

- 1865,

1) Skand. Fauna, Däggdj., 2:dra uppl. pag. 154.
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Putorius foetidus, J. E. Gray: Kevision of tlie genera and species of

Mustelidse contained in the British Museum; Proceed.

of the Zoolog. Society of London, 1865, pag. 109.

- 1865.

Foetorkis Putorius^ V. Fatio: Faune Åes Vertébrés de la Suisse, vol. I,

Hist. nat. des Mamniiféres, pag. 324. — 1869.

BesJcr. Liksom hermelinen, företer illern ganska bety-

dande skiljaktigheter uti kroppsstorleken. Störst äro de gamla

hanarne. En gammal uppstoppad hane har företett följande

dimensioner, hvilka naturligtvis endast äro approximativa, ehuru

kroppsformen riktigt blifvit iakttagen. Längd af kroppen från

nosspetsen till svansroten ITYio ^"^im eller 537 millim. L. af

hufvudet t. eller 87 mill. L. af örat från basen af dess

yttre kant, och utan håren något öfver 7io t- ^ller 28 mill.

Bredd af örat nära 7io ^- ^^^^^ 23 mill. L. af bakfoten frän

hälen till 3:dje och 4:de tårnas klospetsar 2V>o ^- eller 74

mill. L. af svansen utan håren vid spetsen öY^^ t- ^^^^i'

mill. 1). — I Skandin. Fauna uppgifver S. Nilsson kroppsläng-

den till 13Vio ^- eller 411 mill., och svansens längd utan håren

5Vio t. eller 162 mill.

Halsen är icke så starkt aftagande i tjocklek bakåt, som

hos hermelinen, men vid nacken i det närmaste lika tjock som

bakre delen af hufvudet. Kroppen är på långt när icke så

smärt, som hos hermelinen och tilltager märkbart i tjocklek

bakåt. Nosen är kort och trubbig, och dess spets bar. De

längsta morrhåren räcka till öronen. Ögonen äro små, och

belägne ungefär midt emellan nosspetsen och öronen. Dessa

sednare äro mycket korta och rundade. Extremiteterna äro väl

så korta som hos hermelinen. Tårna äro vid basen förenade

genom simhinnor, som äro ungefär lika stora som hos herme-

linen. Klorna å framfötterna äro betydligt större än de å de

bakre. Dessa sednare fötterna nå ungefär till spetsen af svansen

utan håren, då de sträckas tillbaka. Svansen, hvars längd utan

håren utgör omkring 7;? 7 e^^er något mera , af kroppslängden , är

betäckt af medelmåttigt långa hår, och saknar längre hårpen-

sel vid spetsen. Hårfällen är mer eller mindre yfvig efter års-

tiden, och består af en tät och fin bottenfäll samt glesa, långa

och grofva stickelhår. — Färgen å de äldre är på ryggen.

1) Sällan träflTas så stora som denne.
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kroppssidorna och buken ljusare än å de yngre. Den är i all-

mänhet mörk, med undantag af de delar, der den ljusa hot-

tenfällen framlyser. Hakan, läpparne och öronspetsarne äro

hvita, och på öfverläppen sträcker den hvita färgen sig upp

på sidorna af nosspetsen. Bakom hvartdera ögat är en gråhvit-

aktig vertical fläck. Halsen, bogarne, manken, bröstet, extre-

miteterna och svansen, med undantag af dennas bas, äro svart-

aktiga och glänsande. Nosen ofvan och på sidorna för öfrigt,

hjessan, öronen inuti (med undantag af spetsen), de långa hå-

ren på antitragus och framom den, samt strupen äro svart-

brunaktiga. Eyggen, kroppssidorna, buken och basen af svan-

sen äro ljusare, derigenom att den ljusa gulhvitaktiga färg,

som intager bottenfällen och den nedre delen af stickelhåren

,

framlyser mera eller mindre starkt under de svarta glänsande

spetsarne af stickelhåren. Bottenfällen på länden och basen af

svansen är något mörkare, gulgråaktig. Morrhåren äro svarta,

och klorna hvitaktiga. — Stundom äro sidorna af halsen ljusa,

liksom kroppssidorna.

En årsunge, tagen i Blekinge den 20:de Augusti, hade

kroppslängden ungefär lOVio ^^"^ ^ller 312 mill., och svan-

sens längd utan håren 37io eller 114 mill. Till färgen är

den mörkare än den äldre, derigenom att bottenfällen på ryg-

gen, kroppssidorna och buken är mörkare, och de mörka stic-

kelhåren dölja den nästan helt och hållet. Från den hvita fär-

gen på hakan utgår en hvit fläck midt åt till öfre delen af

strupen. Den ljusa verticala fläcken bakom hvartdera ögat är

dunklare och otydligare; och de ljusa öronspetsarne äro smut-

sigt hvitaktiga.

Skelettet. Craniet: Af en annan gammal hane af nästan

samma storlek, som den ofvan beskrifne. Längd 2Vio eller

70 mill. Bredd öfver processus mastoidei 1 Vio ^- eller 39 mill.

Bredd öfver kindbågarne IVm t- eller 42 mill. — Betraktadt

ofvanifrån, har det något mindre långsträckt form än det af

hermelinen, derigenom att det har ossa mastoidea och de der-

intill gränsande delarne af fjällbenen mycket mera utstående,

äfvensom kindbågarne starkare och mera utstående , så att bred-

den öfver dem är större än hälften af craniets längd. Betrak-

tadt från sidan, bildar dess öfre profilkontur en vid och grund

bugt bakom pannan, och öfver pannan och ansigtsregionen en
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oafbruten och temligen starkt böjd båge. Foramen magmm
är mycket bredare än högt. Nackekammen är hög och bakåt

utstående. Frocesstis mastoidei äro starkt utstående åt sidorna,

och nackekamraen fortsattes till dem. Bullce ossece äro breda,

så att deras största bredd vid bakre kanten af de yttre öron-

öppningarne knappt innehålles IV2 gånger i deras längd. Yid

deras främre ända är innantill en tydlig bugt för hålet för tuba

Eustadiii. Foramen caroticum posterius är nästan något när-

mare intill foramen lacerim posticum än intill hålet för tuba

Eustacliii. Foramen glenoideim är beläget utanför och strax

framom den yttre öronöppningen. Foramen ovale sitter midt

för eller stundom nästan längre fram än j^roc. postglenoideus.

Crista sagittalis är fullständig, och temligen hög och skarp.

Pannan är kullrig. Okbenen äro starka, och deras processus

postorhitales äro tydliga. Foramina infraorbitalia äro temli-

gen små och ovala. Mesopterygoidfossan är ej lång , och den

fria bakre kanten af gombenen bildar i midten en trubbig in-

gående vinkel, som dock stundom är nästan afrundad. De öfre

hörntändernas alveoler äro å yttre sidan starkt konvexa. Af-

ståndet mellan framkanten af mellankäksbenen och spetsen af

postorbitalutskottet innehålles något mera än 1 V2 gånger i af-

ståndet mellan nämnde spets och nackekammens längst bakåt

utstående del.

Balen : Atlas har sidoutskotten trubbigt tillspetsade. Hy-

papophysen å den 4::de halskotan är icke delad, och 6:te och

7:de halskotorna sakna hypapophys. Den ll:te bröstkotan har

ett tydligt rudiment af neuraltagg. Af ländkotorna är det en-

dast den sista som saknar anapophyser, och dessa äro starkt

utbildade på l:sta—4:de D:o. Den sista bröstkotan och de 3me

första ländkotorna hafva hvardera å undre sidan baktill 2:ne

hypapophyser. Dylika förefinnas äfven hos hermelinen; men

hos den hafva de 3:ne sista bröstkotorna jemte de 3:ne första

ländkotorna sådana.

Extremiteterna. Skulderbladet närmar sig den rhom-

boidiska formen, derigenom att dess främre kant ofvan dess

mest framstående konvexitet är nästan snedt afskuren, och det

är ofvan midten afsmalnande. Öfverarmbenet är jemförelsevis

något kortare, tjockare, och starkare S-formigt böjdt, än hos

hermelinen. Lårbenet och underbenet äro äfven jemförelsevis
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kortare och tjockare än hos hermelinen, och det förra är

mera böjdt

Tänderna likna i det allra närmaste dem af hermelinen.

Den 3:dje mellantanden i underkäken är mera konisk , med främ-

sta och bakersta afsatserna nästan omärkliga.

Illern är i anseende till sin geografiska utbredning inom
Sverige mera sydlig än de nästföregående arterna. För Linné

var han endast känd såsom Skånsk. Enligt hvad som uppgifves

i Skandinavisk Fauna, och enligt hvad vi sjelfve erfarit är han

ingalunda sällsynt i Skåne, och förekommer derstädes både på
slätterna och i skogstrakterna. Uti Blekinge hafva vi sjelfve

anträffat den. A. J. Ketzius uppgifver, att han förekommer

sällsynt i Småland. De offentliggjorda uppgifterna af Lands-

höfdiDge-Embetet i Jönköpings län öfver inom länet 1859—1860
dödade rofdjur upptaga bland dessa 2:ne illrar. Detta utvisar,

att illern derstädes förekommer, men det tyckes också ådaga-

lägga, att han der icke är talrik. Uti Linnés Westgöta Eesa,

pag. 97 omnämnes, att illern förekommer i Westergötland.

Uti beskrifningen öfver Åhs och Wedens härader af Elfsborgs

län, af C. J. Ljungström, (1865) uppgifves pag. 22, att illern

är talrikare än mården inom dessa härader. C. E. Sundström 2)

uppgifver, att illern "omnämnes från Skagerhults socken" i Ne-
rike , men förmodar, att denna uppgift grundar sig på ett miss-

tag. C. P. Thunberg (å ofvan anf. st.) uppgifver, att han er-

hållit den från Wermland. Derstädes måste han emellertid vara

sällsynt, emedan Medic. Studer. K. Linroth, enligt benägen

uppgift till oss, icke iakttagit den derstädes. I trakten af Up-

sala vid Läby träsk hafva vi sjelfve en gång under vintern

sett spår af den i snön, och af en buntmakare härstädes hafva

vi erhållit den uppgiften, att han en gång erhållit den från

trakten af Upsala. Den är emellertid icke upptagen uti den af

J. A. Mesch^) öfver däggdjur, foglar och amphibier i Upsala-

trakten lemnade förteckning. Vi se af dessa iakttagelser och

uppgifter, att illern förekommer från Skåne till mellersta de-

1) Den kortare och gröfre formen af extremiteterna , det nästan rhom-

boidiska skulderbladet, och de större klorna å de främre extremiteterna

antyda en tendens till de gräfvande vessledjuren, eller underfamiljen Mclince.

2) Bidrag till kännedomen af Örebro läns Vertebratfauna, pag. 5.

3) Upsalatraktens Fauna; Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s Förh.

1844 (tr. 1845) , pag. 84.
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larne af Sverige, ehuru den emot norden i allmänhet blir allt

mer och mer sällsynt. Melchior ^) uppgifver, att den utan

tvifvel äfven förekommer i det södra Norge. Vi hafva dock

icke erhållit någon bekräftelse derpå, men vilja icke förneka

möjligheten deraf. Enligt J. F. Brandt -) är det sannolikt att

den förekommer i södra Finland, emedan den är talrik i trak-

ten af S:t Petersburg. Dessutom förekommer den i hela

Europa, med undantag af dess allra nordligaste och allra syd-

ligaste delar, samt enligt Pallas och Brandt i hela Sibirien

och mellersta Asien ända till Altai (varieteten Must. evers-

7nanni).

Illern har sitt tillhåll uti hål i jordvallar och kanter af

diken och torfgrafvar, under stenar och trädrötter, uti stenrösen,

stengärdesgårdar, under broar och t. o. m. byggnader, m. m. d.,

ofta i grannskapet af vatten
,
isynnerhet mindre strömdrag , och

,

enligt hvad redan blifvit anfördt, både i skogstrakter och på

slättlandet. Enligt vår erfarenhet, förekommer han dock oftare

i skogstrakterna. Ej sällan söker han grannskapet af gårdarne,

för att under nätterna proviantera i dervarande hönsgårdar och

dufslag. Hans mera undersätsiga kroppsform utvisar, att han

icke är så vig som hermelinen, och han är en dålig klättrare,

men han visar stundom prof på att kunna simma och dyka bra.

Liksom de andra samslägtingarne är han mycket rofgirig, och

lefver uteslutande af animalisk föda, bestående af både varm-

och kallblodiga ryggradsdjur, såsom smärre däggdjur, foglar,

ödlor, grodor och fiskar. Enligt hvad vi hört en gammal er-

faren jägare uppgifva , samlar han vinterförråd på skilda ställen

af lefvande grodor, på hvilka han strax knäcker låren, så att

de icke kunna hoppa bort , då de inläggas under hösten. Enligt

Blasius blir han lätt tam, då han fångas såsom unge, och kan

då, liksom fretten, dresseras till kaninjagt. Hans analkörtlar

afsöndra, liksom hos de flesta andra vessledjuren , ett mycket

illaluktande ämne , hvars intensiva lukt hos honom dock är ovan-

ligt stark. Då han blir förföljd, gifver han ifrån sig af detta

ämne, för att afskräcka förföljarne. Hans spår likna dem af

hermelinen, men äro större. — Enligt Melchior para de sig i

slutet af Februari , under skrik och slagsmål , liksom kattorna, och

1) Den Danske Stats og Norges Pattedyr, pag. 41.

2) Der nördliche Ural, etc. Appendix, pag. 27.
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honan föder i slutet af April 4—6 blinda ungar. S. Nilsson upp-

gifver parningstiden till slutet af Februari, eller till Mars, och yng-

letiden till Maj. I grannskapet af det hål, der ungarne förvaras,

skola föräldrarne hafva ett förrådsrum för diverse födoämnen , som

de samla åt dem. — Illerns skinn lemnar ett värderadt pelsverk.

4. Mustela lutreola, Linné.

Flodillern eller Mänhen.

Öronspetsarne af samma mörkbruna färg som Tiroppen,

hvars hoticnfäU är hriinahtig och temligen mÖrJc. — Ä craniet

innehålles bredden af bulla ossea strax bahom den yttre öron-

Öppningen ungefär 2^4 gånger i densammas längd, och den

har icke vid sin främre ända någon bugt för hålet för tuba

Eustachii. Den balere fria Jcanten af gombenen är tvärt af-

rundad^ och utan någon trubbig ingående vinlcel i midten.

Hos äldre individer är hjernsJcålen ofvan å midten nästan

plan, och dess starlä huUriga sidor äro icke sluttande nedåt

förr än längre ut vid sidorna^ och crista sagittalis är mycket

låg, äfven då den är fullständig. Ansigtsrexjionens profil-

kontur är föga sluttande^ och pannan är nästan plan hos

den äldre,

Tuchuri, JOH. Leche: Kongl. Vetensk. Akad:s Handl. för —
1759, pag. 302.

Viverrci Lutreola, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 5. — 1761.

Mustela Lutreola, Idem: Systema NaturjB, edit. 12:ma, pag. 66. — 1766.

Viverra Lutreola, Pallas: Spicilegia Zoologica, fasc. XIV, pag. 42. —
1780.

Mustela Lutreola, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag.

21. — 1798.

„ „ A. J. Eetzius: Faunae Suecicse pars l:ma, pag. 19. —
1800.

Viverra Lutreola, Pallas: Zoograpliia Eosso-Asiatica , vol. I, pag. 80.

- 1811.

Mustela Lutreola, S. Nilsson: Illuminerade Figurer till Skandinaviens

Fauna, l:sta Bd. pl. 8. — 1829.

„ Idem: Skandinavisk Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl.

pag. 152. — 1847.

Foetorius Lutreola, J. H. Blasius : Naturgeschiclite der Siiugethiere Deutsch-

lands, pag. 234. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 200.

- 1865.
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Vison Lutreola, J. E. Geay: Kevision etc; Proceed. of the Zoolog. Soc.

of London 1865, pag. 117. — 1865.

Foetorius Lutreola, V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I,

Hist. nat. des Mammiféres, pag. 335. — 1869.

BesJcr. Kroppslängden af en hona (sannolikt fullvuxen)

uppgifves af S. Nilsson vara 127^ tum verkm. eller lOVio t-

decim.-m. eller 312 mill. L. af hufvudet af samma 27io t.

decim.-m. eller 69 mill. Bakfoten från hälen (sannolikt utan

klorna) 1 ^^20 t. D:o eller 50 mill. L. af svansen (utan håren)

47io t. D:o eller 123 mill. — Enligt Blasius har den kropps-

längden Ii tum (Ehenl. m. och i det närmaste öfverensstäm-

mande med Sv. verkm.) eller ll^Yopt. Sv. decim.-m. eller 350

mill. L. af bakfoten från hälen till klospetsen å 3:dje tån nå-

got öfver 17i(^ t. D:o eller 52 mill. L. af svansen utan håren

4^7io öller 137 mill. — Å ett uppstoppadt fullvuxet

exemplar hafva vi funnit örats längd från basen af dess yttre

kant och utan håren 7io ^- decim.-m. eller 21 mill., och dess

bredd t. eller 18 mill.

Kroppsformen är något smärtare än hos illern, och extre-

miteterna mycket korta, och med deras öfre del jemförelsevis

något mera indragen inom den hud, som betäcker den öfriga

delen af kroppen, än hos illern. Hufvudet och halsen äro nå-

got nedplattade ^). Det förra, sedt ofvanifrån, är ovalt, med
bred och framtill afrundad nos , hvars spets står betydligt framom

munöppningen. Halsen är vid hufvudet lika bred som det, och

bakåt något afsmalnande. Ögonen äro små, och belägne unge-

fär midt emellan nosspetsen och öronöppningarne. Öronen äro

mycket korta och breda, rundadt subtriangulära
,

ungefär af

samma form som hos hermelinen, men kortare än hos den.

Deras spets synes något litet, ehuru mycket trubbigt, tillspetsad.

De längsta morrhåren räcka knappt bakom öronen. Fötterna

äro undertill ludna , med nakna trampknölar. 3:dje tån å fram-

och bakfötterna är blott helt litet längre än 4: de. Klorna å

framfötterna äro föga större än de å bakfötterna. Simhinnorna,

som vid basen sammanbinda tårna, äro något mera utbildade

på de bakre än på de främre extremiteterna , samt något, ehuru

ej mycket, större än de hos hermelinen och illern. På fram-

1) Den nedplattade formen af hufvudet, de något mera utbildade sim-

hinnorna och hårfäilen antyda en tendens till uttrarne.
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fötterna räcka de å 3:dje och 4:de tårna ungefär till midten af

nästsista phalangen , och pä de andra tårna ungefär till början

af sista phalangen. Den, som är mellan l:sta och 2:dra tårna,

räcker dock blott till början af nästsista phalangen ä 2:dra tån,

och likaså den mellan 4:de och 5:te tårna till början af samma
phalang å den 4::de. På bakfötterna räcka simhinnorna mellan

de 3me mellersta tårna till slutet af den nästsista phalangen,

men den mellan innertån och den 2:dra tån räcker blott till

början af den nästsista phalangen å den sednare, och den mel-

lan yttertån och den 4:de räcker till midten af nästsista pha-

langen å den sednare. Hårfällen är kortare och mindre yfvig

än hos illern, och mera tätt åtliggande, samt visar i sin all-

männa beskaffenhet en tendens till den hos uttern, ehuru bot-

tenfällen ej är sä tät som hos den. De längre och gröfre håren

sitta tätt, och betäcka helt och hållet den fina bottenfällen

,

samt äro vid spetsen glänsande. Derigenom synes hårfällen

gröfre än hos illern. Svansen är märkbart tjockare vid basen,

och dess hårbetäckning är mindre yfvig än hos illern, och den

saknar längre pensel vid spetsen. — Bottenfällen har ej samma

ljusa fårg som hos illern, utan är temligen mörkt brunaktig,

och något ljusare vid sjelfva basen. För öfrigt är djuret ofvan

och under enfärgadt, och mer eller mindre mörkt brunt, eller

kastanjebrunt, mörkast på öfre sidan af hufvudet och halsen,

på fötterna och svansen, och ljusast på sidorna af halsen. Ha-

kan och läpparne till bakom munvinklarne äro hvita Öronen

äro af samma mörka färg som kroppen. Morrhären äro svarta;

och klorna äro gråhvita-).

Cranlet. Af ett äldre individ, förmodligen cT. Längd

från framkanten af mellankäksbenen till bakkanten af condyli

occipitales 27io t. eller 63 mill. Bredd öfver processus mastoi-

dei något öfver 1 tum eller 31 mill. D:o öfver kindbågarne

l7io t- öUer 36 mill. — Betraktadt ofvanifrån, är craniet nå-

got smalare än det af illern, derföre att proc. mastoidei och

kindbågarne äro mindre utstående än å det sednare. Hjernkap-

selns största bredd öfver proc. mastoidei är mindre än afståndet

mellan den bakre gomkanten och bakkanten af condyli occipitales.

1) Enligt Leche, sträcker sig stundom den livita färgen på hakan nå-

got ned åt strupen.

2) Denna beskrifning grundar sig till betydlig del på ett å härvarande

Universitets Zoologiska museum befintligt uppstoppadt fullvuxet exemplar

från Finland, skänkt af Archiatern E. J. Bonsdoeff.
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Å craniet af de äldre, är midten af inknipningen bakom pannan

belägen föga framom midten af craniet. Crista sagittalis är

fullständig, men mycket låg, så att den är föga märkbar. Fo-

ramen magnum är nästan lika högt som bredt. Froc. para-

mastoidei äro tätt tryckta intill hullce ossece ^ samt således icke

distinkta. Froc. mastoidei äro tydliga och utstående utanför

foramina sUjlomastoidea , men ofvantill betäckta af de här ut-

stående delarne af fjällbenen, samt jemförelsevis små och mindre

utstående än hos illern. JBuUce ossece äro af en ganska lång-

sträckt form, så att deras största bredd yid bakre delen af den

yttre öronöppningen innehålles V/^ eller nära 2me gånger i

deras längd. Vid deras främre ända äro de trubbigt afrundade',

och hafva der icke någon bugt för hålet för Utha Eustachii,

utan detta hål är undertill betäckt af deras framstående trubbiga

ända. Foramen caroticum posterius är något litet närmare in-

till foramen lacerum posticum än intill nämnde hål. Foramen

glenoideum är icke distinkt. Foramen ovale sitter längre till-

baka än proc. postglenoideus. I öfverensstämmelse med hufvu-

dets något nedplattade form är hjernskålen hos de äldre ofvan

å midten nästan plan, och dess sidor äro icke stupande förr än

på längre afstånd från sutura sagittalis, hvarest de då äro

starkt kullriga. Den främre delen af pannan och nosen ofvan

äro äfvenledes nästan plana, och deras profilkontur sänker sig

obetydligt framåt. Foramen infraorhitale är temligen stort och

njurformigt, och d^n öfre grenen af öfverkäksbenets j^roc. ^?/^o-

maticus är helt smal. Gombenens bakre fria kant är tvärt af-

rundad, utan ingående vinkel i midten. De öfre hörntändernas

alveoler äro å yttre sidan starkt konvexa. Afståndet mellan

framkanten af mellankäksbenen och spetsen af postorbitalutskottet

innehålles ungefär 1-/3 gånger i detsamma mellan nämnde ut-

skott och nackekammens längst bakåt utstående del.

I afseende på skelettet för öfrigt må det anmärkas, att

atlas är olik den af illern derigenom att den har sidoutskotten

afrundade och vid basen försedda med 2me från öfre sidan syn-

liga hål — ett framtill och ett baktill — för arteria vertehralis.

Den ll:te bröstkotan har ett tydligt rudiment af neuraltagg.

Af ländkotorna är det blott den sista (6:te) som saknar anapo-

physer. Den sista bröstkotan och de 3:ne första ländkotorna

hafva hvardera 2me hypapophsyer å undre sidan baktill. —
Skulderbladet liknar det af hermelinen.

34
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Tänderna likna i det allra närmaste dem af hermelinen.

Knöltanden i öfverkäken har bugten i bakre kanten af den yttre

afdelningen något djupare. Den bakersta fliken å roftanden i

underkäken är naggad i spetsen.

Flodillern^) har ännu icke blifvit funnen inom Sverige eller

Norge , och hörer således icke till vår fauna ; men då han före-

kommer inom Finland, och derstädes, enligt V. Falck 2), icke

är sällsynt, så är det antagligt, att han, i öfverensstämmelse

med det vanliga förhållandet med de östliga djurarternas ut-

bredning åt vester, framdeles kan komma att utsträcka området

för sin geografiska utbredning till Sverige. På grund häraf

hafva vi ansett oss böra upptaga honom bland våra inhemska

djurarter, liksom de gjort, hvilka före oss afhandlat Sveriges

och Norges fauna. Hans Finska namn är Tulikuri. Enligt Leche

benämndes han Mänh af buntmakarne i Åbo. Dessutom före-

kommer han, enligt Pallas och J. F. Brandt och Blasius i hela

europeiska Kyssland med undantag af Krim, i Polen och här

och der i de östra delarne af Tyskland, och i Holstein. Han
förekommer dock icke öster om Ural, och saknas följaktligen i

hela Sibirien.

Enligt V. Falck har han vanligen sitt tillhåll i brokistor,

i gamla murar, under trädrötter, och i hålor vid åstränder och

skogsträsk, men han är dock icke så uteslutande bunden vid

vattnet, att man ju stundom träffar honom på ganska långt af-

stånd från detta. I allmänhet håller han sig dock helst i dess

grannskap, och under vintern iakttager man ofta hans spår i

snön vid bäckar och andra vattendrag, som icke bottenfrysa.

Han uppehåller sig gerna vid forssar och väljer företrädesvis

bergiga skogstrakter, Hans födoämnen äro fisk (isynnerhet fo-

reller), kräftor, grodor, foglar, smärre däggdjur, m. fl. djur,

och haji är mycket rofgirig. — Falck iakttog, att en hona åt

upp sina egna ungar under fångenskapen. I öfverensstämmelse

dermed är han vild och ilsken, och blir ej lätt tam. Han dyker

och simmar skickligt. — Han lefver, enligt Falck, i monogami.

De para sig i April, och honan föder i Juni 4—7 ungar, som

förblifva blinda, enligt Falck, öfver 3me veckor.

1) Flodillern betraktas ofta såsom typ för en särskild grupp, som af

Blasius kallas Sunputtrar, och för hvilken Gray gifvit slägtnamnet Vison^

2) Anteckningar om Mustela lutreola ; Finska Vetensk. - Societetens

Handi. Tomen II, pag. 523. — 1847.
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II. Slägtet Martes, a. Cuvier. 1797.

Kroxopsformen är smärta men extremiteterna äro icke sär-

deles Jcorta, och fötterna äro siihplantigrada ^ och undertill

ludna med nalma eller stundom till dels håriga tramphnölar.

Nosen är något litet utdragen och tillspetsad^ med naken spets.

Ögonen äro temligen små, och öronen äro korta men breda

vid basen. De sakna den flik å inre sidan baktill, som före"

finnes hos föregående slägte. Tragus och antitragus äro tyd-

liga, och den förre är stor, och kölad. Halsen är temligen

lång, och vid nacken smalare än hufvudet. Svansen är af

medelmåttig längd eller temligen lång, och försedd med yfvig

hårbetäckning. — A craniet innehålles afståndet mellan främre

orbitalkanten och framkanten af mellankäksbenen omkring 2:ne

gånger (stundom litet mera och stundom litet mindre) i det-

samma mellan postorbitalutskottet och nackekammen. Ansigts-

regionens Öfre profilkontur företer en tydlig bugt framom pan-

nan. Processus paramastoideus är tydlig och utstående. Den
yttre öronöppningen är tydligen tubformad. Nosens bredd öfver

basen af de öfre hörntänderna är mindre än afståndet mellan

basen af den Öfre grenen af öfverkäkens okbensutskott och

framkanten af mellankäksbenen.— Mellantänderna äro å hvar-

dera sidan af den öfre käken 3.me, och å D:o af den undre

D:o 4. Den Öfre knöltanden är transversell , men dess inre

afdelning är betydligt bredare än den yttre. Den undre rof-

tanden har en afsats eller tillspetsad knÖl innanför dess mel-

lersta flik, och dess bakersta flik är bred och knölig

De till detta slägte hörande vessledjureu närma sig uti sin

smärta kroppsform till dem af föregående, ehuru de icke äro

fullt så långsträckta som de , men de skilja sig i detta afseende

märkbart från dem genom sin längre och spetsigare nos och

sina längre extremiteter, hvars rudimentära simhinnor äro unge-

får lika dem hos hermelinen, samt genom något större ögon

och öron och yfvigare svans. — Deras skelettbyggnad företer

äfven åtskilliga afvikelser från den hos föregående. Craniet har

längre nos, och dess öfre profilkontur företer framom pannan

en tydlig sänkning, jemte andra egenheter, som uti karakteri-

1) Denna flik motsvarar afsatsen i bakre kanten af den undre roftan-

den hos Felis lynx.

34*
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stiken öfver slägtet blifvit anförda^). Ätlas har en sluten kanal

för arteria vertebralis vid främre delen af basen af livartdera

sidoutskottet. ll:te bröstkotans neuraltagg är fullt utbildad,

och icke rudimentär. Endast de 2:ne bakersta ländkotorna sakna

hypapophyser. Extremiteternas långa ben äro något mera lång-

sträckta än hos föregående. Spina scapulce är ofvan metacro-

mialutskottet nästan lika hög som vid acromion. Crista del-

toidea externa är distinkt ända ned till öfverarmbenets midt.

Med undantag af de s. k. långa benens betydligare längd, förete

de bakre extremiteterna föga skiljaktighet från dem af föregående

slägte.— Tandbyggnaden utmärker sig hufvudsakligen genom det

större antalet af mellantänder, genom en större häl å den öfre

roftanden
,
derigenom att den öfre knöltanden är större och inåt

mera utbredd, samt derigenom att den undre roftanden har en

spetsig knöl innanför dess mellersta flik.

J. E. Gray upptager under detta slägte 9 arter från Eu-

ropa, Asien och Norra Amerika. Alla äro kända för det ut-

märkta pelsverk, som erhålles af deras skinn, men i detta af-

seende är zobeln (Maries zibellind), från nordöstra Europa,

1) Mellan den gamle hanens och honans cranier förefinnas ganska be-

tydliga skiljaktigheter. Honans cranium är mindre, med kuUrigare panna

och något kortare nos. Vanligen är crista sagittalis å hennes cranium ofull-

ständig, men hos mycket gamla honor, åtminstone af skogsmården, är den

fullständig, ehuru mycket låg och obetydlig. Inknipningen , eller de in-

gående bugterna vid den bakre delen af pannan, är hos honan af skogs-

mården belägen närmare intill postorbitalutskotten än hos den gamle hanen

af samme, och något framom eller ock ungefär vid craniets midt, då den

deremot hos den sednare är belägen något bakom denna midt. Hos nämnda

hona är der mellan denna inknipning och postorbitalutskotten en knöllik

uppsvällning å pannbenen, hvilken hos hanen endast är svagt antydd. Denna

uppsvällning förefinnes icke hos honan af stenmården. Underkäkens längd

mellan basen af de mellersta framtänderna och bakre kanten af condylus

hos samma hona är nästan lika med afståndet mellan postorbitalutskottet

och den mellersta delen af nackekammen, då deremot hos samme hane

denna längd är betydligt större än nämnde afstånd. — Hos hanen af sten-

mården är den öfre knöltanden inåt mera utbredd än hos honan; men hos

skogsmården hafva vi icke iakttagit någon skillnad mellan könen i detta

afseende. (Se för öfrigt härom: Steenstrtjp
;
Forhandlinger ved de Skandin.

Naturforskeres 8:de Möde, 1860, pag. 686;. Vi hafva hos skogsmården

iakttagit, att denna tand är underkastad individuella variationer utan af-

seende på könet, och stundom är större och stundom mindre. A ett cra-

nium af en hane från Skåne hafva vi funnit den större än den vanligen är

hos skogsmården i mellersta Sverige.
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Sibirien och mellersta Asien, den mest anmärkningsvärda af

dem alla. Uti sitt lefnadssätt utmärka de sig derigenom att de

vistas mycket i träden , och äga en stor skicklighet att klättra.

De äro mycket viga och starka, samt rofgiriga, och lefva i fritt

tillstånd i allmänhet uteslutande af animalisk föda. Zobeln skall

stundom hålla till goda med cedernötter.

1. Martes sylvatica, S. Nilsson.

Skogsmården.

Hårfollen är emot hårspetsarne mer eller mindre mörJc,

hrunahtig eller gråhrunaJctig ^ stundom något stötande i gulbrun.

Ben stora ljusa fläck, som förefinnes å strupen och frambrö-
stet, är mer eller mindre starkt gulaktig eller gulaktigt hvit,

samt haktill odelad, men der ofta med hrunaktiga fläckar. —
Craniet har största bredden öfver bakre delarne af kindbågarne

mindre eller lika med afståndet mellan öfre hörntanden och

bulla ossea. Pannans bredd midt emellan orbitce är mindre

än afståndet mellan bakre kanten af foramen infraorbitale och

främre kanten af den öfre yttersta framtandens bas. Gom-
benens bakre fria kant har i midten en utstående vinkel. Bullce

ossece hafva sin största bredd på midten. — Den bakersta öfre

mellantanden , betraktad från kronan , har den yttre sidan kon-

kav. Längden af den öfre roftandens krona är lika med den

öfre knöltandens bredd. Den Öfre knöltanden kar ingen, eller

ock en föga märkbar bugt i yttre kanten af dess yttre afdel-

ning strax bakom dennas mest utstående sidokant.

Mustela Martes, Linné: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 6. — 1761.

Viverra martes, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 15.

- 1798.

Mustela Martes, A. J. Retzius: FaunsB Suecicoe pars l:ma, pag. 20. — 1800.

„ „ O. SWARTZ; Svensk Zoologi, Bd. 2, pl. 55. — 1809.

Martes sylvatica, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggande Djuren, l;sta

uppl,, pag. 41. — 1820.

Mustela Foina? S. Nilsson: Illumin. Figurer till Skandin. Fauna , häft. 19,

pl. 35. Hvitaktig varietet. — 1838.

Martes sylvestris, Idem . Skandin. Fauna
,
Däggdjuren , 2:dra uppl.

,
pag. 171.

— 1847.

Mustela martes, J. F. Brandt: Beiträge zur nähern Kenntniss der Säuge-

thiere Eusslands, pag. 20, tab. IV. — 1855.

,, „ J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere DeutscV

lands, pag. 213. — 1857.
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Mustela martes, A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 186, med
figur. — 1865.

Martes ahietum, J. E. Gray: Eevision etc; Proceed. of the zool. Soc. of

London 1865, pag. 104. — 1865.

„ „ V. Fatio: Faune des Vertébrés de la Suisse, toI. I, Hist.

• nat. des Mammif. pag, 315. — 1869.

Anm. 1 öfverensstämmelse med de åsigter, som vi ofvan pag. 144

yttrat, och som äro grundade på de allmänt antagna reglerna för nomen-

claturen , kunna icke sådana artnamn antagas , som icke äro gifna efter den

binominala nomenclaturens principer, och som följaktligen icke hafva bety-

delsen af artnamn, sådana dessa af LiNNÉ blifvit fastställde. På grund

häraf kunna icke sådana namn som Martes sylvestris Conrad Gesner (De

Quadrupedibus viviparis, 1551^ , eller Martes ahietum PtAY (Synopsis metho-

dica animalium Quadrupedum etc. 1693) tillerkännas auctoritet såsom art-

namn, då de icke blifvit gifna såsom verkliga artnamn, d. v. s. efter in-

förandet af den Linneanska binominala nomenclaturen. Således kunna icke

namnen Martes sylvestris och Martes ahietum erhålla prioritet. Då namnet

Martes antages såsom slägtnamn för här ifrågavarande djur, hvilket synes

oss vara det rättaste, emedan veslan eller hermelinen utan tvifvel bör be-

traktas såsom typ för familjen Mustelidce och följaktligen äfven för slägtet

Mustela , hafva vi ansett oss böra för skogsmården antaga det af S. Nilsson

i l:sta uppl. af Skandinavisk Fauna gifna artnamnet sylvatica , som oss

veterligen har prioritet framför de andra artnamn, som kunna komma ifråga

i förening med slägtnanmet Martes.

jBesJcr. $^ gammal. Längd af kroppen från nosspetsen till

anus 16 tum eller 480 mill. L. af hufvudet SVi, t. eller 108

mill. L. af örat från basen af 5''ttre kanten och utan håren 1

t. eller 44 mill. Bredd af D;o lV,o t. eller 39 mill. L. af

bakfoten från hälen till 4:de tåns klospets 3V,o t. eller 102 mill.

L. af svansen utan håren 7 Va t. eller 225 mill. Håren vid

svansspetsen äro SY^^ t. eller 99 mill. långa. — Honan är be-

tydligt mindre än hanen.

Kroppen är långsträckt, men ej mycket smärt. Hufvudet

är ovalt, med något litet utdragen och tillspetsad nos, hvars

spets är bar, och med en vertical fåra, som är en fortsättning

af den, som finnes framtill på öfverläppen. De längsta morr-

håren räcka föga eller icke bakom öronen. Under hvardera mun-

vinkeln är en fascikel af några längre, borstlika hår, och strax

bakom hakan är en sådan af några få mindre dylika. Ögonen

med brunaktig iris. Öronen äro rundadt subtriangulära , med

bred bas och afrundad spets, utan och innan håriga, med undan-

tag af den nedre delen af deras inre sida. Tragus är temiigen

stor, och med en upphöjd köl å dess öfre sida. Antitragus är
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liten men tydlig. Fötterna äro tjocka och starka, och icke syn-

nerligen korta, ehuru kortare än hos tamkatten. Uti vinter-

drägten äro fotsulorna starkt ludna, och trampknölarne endast

till en ringa del nakna. Uti sommardrägten äro dessa knölar

mera barslitna. De rudimentära simhinnor, som förefinnas mel-

lan tårna vid basen, äro ungefär lika mycket utbildade som

hos hermelinen. Klorna äro mycket spetsiga och starkt krökta,

och de på framfötterna äro föga större än de på de bakre.

Svansen, som har en lång och yfvig hårbetäckning, är, med

inbegrepp af håren vid dess spets, betydligt längre än halfva

kroppen, och utan håren föga kortare än halfva kroppslängden.

Hårfällen är mjuk och fin, och i vinterdrägten yfvig. Bottenfällen

är tät och lång , och stickelhåren , som hafva glänsande spetsar, äro

glesa , så att de på långt när icke täcka den förre.— De äldre äro

i allmänhet af en mycket ljusare färg, än de yngre, isynnerhet än

årsungarne. Den äldre hane,hvars dimensioner ofvau blifvit anförde,

och som är skjuten i Westmanland i början af April, har följande

färgteckning: Bottenfällen vid basen ljusgrå, derefter askegrå,

och vid spetsarne grågulaktig, hvilken sednare färg, isynnerhet

på sjelfva kroppen, framlyser under de ljust brunaktiga eller till

dels i gulbrunt stötande längre hårspetsarne. Morrhåren äro

svarta. Nosspetsen och fötterna nedtill, äfvensom den bakre

delen af svansen äro mörkbruna. Öronen äro inuti och på kan-

terna grågulaktigt hvita. Bakom hakan är en stor blekt gul-

aktig eller gulhvit fläck , som utbreder sig öfver strupen , undre

halsen och främre delen af bröstet, samt äfven sträcker sig nå-

got litet upp på halsens sidor, och baktill vid frambröstet är

odelad. Yid dess bakre del är en och annan liten brun fläck

inuti den, af hvilka en är insulär, och en annan är subinsulär

och ingående från sidan För öfrigt är kroppen ofvan och

under ljust grågulaktigt brun, men sidorna af buken äro något

mörkare. Tvärs öfver framryggen, vid basen af halsen är en

något otydlig mörkare tvärgående fläck. Pannan hjeesan och

kinderna hafva en svag gråaktig anstrykning, derigenom att en

del hår här hafva gråhvita breda ringar nära spetsarne. Hakan

och läpparne baktill äro af samma färg som buken, men fram-

1) De äldre hafva i allmänhet denna halsfläck större, renare och lju-

sare gulaktig, än de yngre. lleL afseende på dess gula färg , är dock denna

underkastad indlTiduelxa variationer, ocli har stundom äfven hos de äldre

mera orangegul anstrykning. I allmänhet är den blekast i kanterna,
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till äro läpparne af samma färg som främre delen af nosen.

Svansens basaidol har samma färg som ryggen. Klorna äro hvit-

aktiga. — En förmodeligen något yngre hane
,
skjuten i Upland

i December, sannolikt i 2:dra vintern, är ej fullt så ljus till

färgen, som den beskrifne. Bottenfällen är vid spetsarne af håren

något mörkare
,
gråbrunaktig , och spetsarne af de längre stickel-

håren äro mörkare, brunaktiga. Hela svansen är mörkbrun.

Hufvudet saknar ofvan och på sidorna den gråaktiga anstryk-

ning, som det har hos föregående hane. Halsfläcken är något

mindre än hos den, och med starkare orangegul anstrykning.

Denne hane är ungefär af samma dimensioner som föregående.

— Den yngre i sin första vinter är betydligt mindre , och något

smärtare, och af en mycket mörkare färg. Bottenfällen är vid

basen askegrå^ derefter gråbrnn, och vid spetsarne brunaktig,

och de långa stickelhåren hafva spetsarne mörkbruna. Hela

svansen är mörkbrun, och dess hårbetäckning är icke så yfvig,

som hos de äldre. Den ljusa halsfläcken är mindre, och sträcker

sig icke så långt ned på frambröstet, dess gula anstrykning är

mörkare och mindre ren, och baktill har den vanligen större

mörkbruna fläckar inuti sig. — Uti sommardrägten är hårfällen

vida mindre tät och yfvig, och bottenfällen är i ännu mindre

grad täckt af de glesa stickelhåren. Ungarne under sommaren

äro mörka, med korta stickelhår, och mörk, smutsigt gråbrun-

aktig bottenfäll.

Den varierar stundom individuelt. En dylik A^arietet, som

är ofvan hvit
,
genom ögonen och långs ryggen skuggad af grått

,

på nosen, öfver bogarne och svansroten är rostgul, och på de

undre kroppsdelarne , fötterna och undre sidan af svansen är

starkt rostgul, afbildas och beskrifves af S. Nilsson i Hlumin.

figurer till Skandin. Fauna under namn af Mustela foina? Den

erhölls på gränsen mellan Skåne och Halland.

Skelettet. Craniet: Af en gammal hane från Lappland:

Längd från framkanten af mellankäksbenen till bakre ändan af

crista sagittalis 37io tum eller 96 mill. Bredd öfver bakre

delen af kindbågarne nära P/io eller 53 mill. Bredd öfver

proc. mastoidei 1720 t. eller 44 mill. Afståndet mellan midten

af inknipningen bakom pannan och framkanten af mellankäks-

benen nära 1^1^^ t. eller 53 mill. Afståndet mellan förra stället

och bakre ändan af crista sagittalis l^V2o t. eller 47 mill. —
Craniet är af en långsträckt oval form , med öfre profilkonturen

företeende en liten bugt bakom pannan och en ganska stark
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sänkning framom densamma. Å både hjernskåls- och ansigts^

regionerna hafva siiturerna mellan benen försvunnit. Crista sa-

gittalis är fullständig och särdeles hög baktill, och derstädes

mycket högre än den skarpa nackekammen. Hjernskålens sidor

äro starkt sluttande från crista sagiUalis. Frocessus parama-

stoidei & mastoidei äro små, men distinkta. Bulloe 055e<^ hafva

sin största bredd ungefär på midten, och denna bredd inue-

hålles ungefär 17^ gånger i deras längd. De tubformade öron-

öppningarne äro korta. Foramen caroticum posterius är något

närmare intill for. lacerum posticum än intill hålet för tuba

Eustachii. Foramen glenoideum har sitt läge inuti den yttre

öronöppningen. Bredden öfver bakre delarne af kindbågarne är

betydligt mindre än afståndet mellan den öfre hörntanden och

bulla ossea. Afståndet mellan främre kanten af orbita och fram-

kanten af mellankäksbenen är något litet större än afståndet

mellan ytterkanterna af båda proc. paramastoidei. — A yngre

synes, att pannbenet genom hjessbenet och kilbenets stora vinge

är långt skildt från os squamosum. — Postorbitalutskotten å

pannbenen äro små men spetsiga. Kindbågarne äro spensliga

och starkt uppåt bågböjda, med endast svagt antydde j90.s'^-

orbitales. TubercuJum articulare å fjällbenets okbensutskott är

starkt. Foramen infraorbitale är ovalt och medelmåttigt, och

den öfre grenen af öfverkäksbenets okbensutskott är smal. Fo-

ramina incisiva äro aflångt ovala. Längden af underkäken från

de mellersta framtändernas bas till bakre kanten af condylus är

betydligt längre än afståndet mellan pannbenets postorbitalutskott

och mellersta delen af nackekammen. Bredden af nosen midt

emellan orbitcB och hörntänderna är mindre än afståndet mellan

främre orbitalkanten och hörntandens framkant.— Craniet af en

gammal hona är mycket mindre, och med något mera kuUrig

panna, och jemförelsevis kortare nos. Dess längd är nära 27io
tum eller 80 mill. Bredden öfver kindbågarne V/^ t. eller 45

mill. Afståndet mellan midten af inknipningen bakom pannan

och framkanten af mellankäksbenen l*/io t- eller 42 mill. Af-

ståndet mellan förra stället och bakre ändan af crista sagittalis

är föga större , eller 43 mill. Vid jemförelsen med hanens cra-

nium visar det sig således, att inknipningen bakom pannan är

hos honan belägen något längre fram, och närmare intill proc.

postorbitales. Afståndet mellan midten af denna inknipning och

proc. postorbitalis är hos honan ungefär lika med den främre
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näsöppningens bredd, och hos den gamle hanen större än denna

bredd. Crista sagittalis går från nackekammen till pannbenet

äfven hos den gamla honan, men den är mycket låg och föga

märkbar, med undantag af dess bakersta del, som är något

tydligare. Mellan inknipningen och postorbitalutskottet är pann-

benet rundadt och uppsväldt.

Balen: Atlas har sidoutskotten i yttre kanten afrundade,

och i bakre kanten vid basen försedda med ett trubbigt utskott.

Den har en kort och trubbig hypapophys. Ofvanpå 2:dra— 4::de

halskotornas postzygapophyser finnes å hvardera ett mer eller

mindre uppstående utskott , som af Mivart blifvit kalladt

hyperapophys. A 3:dje—7:de halskotorna förefinnes framom post-

zygapophysen , och på de 2:ne bakersta äfven ofvanpå den, en

på en del uppstående och på de andra utstående kant, som pä

4:de har formen af en liten utstående knöl, och som af nämnde

författare blifvit ansedd för ett mammillärutskott eller metapo-

phys '^). Den bakåt utskjutande spetsen af neuraltaggen å epi-

stropheiis är ungefär lika lång som den främre trubbigare spet-

sen af densamme. Parapophyserna äro distinkta på 3:dje—6:te

halskotorna, och äro, såsom vanligt, störst på den sistnämnda.

Epistropheus har kroppen undertill kölad , och kölen slutas bak-

till med en hypapophys. Denne är delad å 3:dje— 5:te hals-

kotorna, och saknas på 6:te— 7:de. Bröstkotorna äro 14, länd-

kotorna 6, och korsbenskotorna 3. Å de 2:ne främsta bröst-

kotorna, som hafva den längste neuraltaggen, är denne stående

nästan rätt upp. På de följande till och med ll:te är den rik-

tad bakåt, och den är hos äldre individer väl utbildad äfven

på den sistnämnda kotan. Först på samma kota äro meta- och

anapophyserna fullständigt skilda. Metapophyserna äro tydliga

å alla ländkotorna, ehuru de icke äro höga; och anapophyserna

äro väl utbildade å alla dessa kotor, med undantag af den sista,

som endast har en j^tterst svag antydning dertill. lista— 4:de

ländkotorna hafva hvardera å undre sidan baktill 2me tillspet-

1) George Mivart : Contributions towards a more complete knowledge

of the axialskeleton in the Primates
;
Proceedings of tlie Zoologieal Society

ofLondon 1865
,
pag. 578, fig. 9, /«. — Vi liafva ofvan, pag. 54, 55 yttrat

den åsigten, att dessa utskott synas vara den första antydningen till mam-

millärutskott eller metapophyser, hvilket de dock icke kunna vara, då de

förekomma jemte dessa.

2) Idem: ibm, m.
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sade hypapophyser. Dessa kotors sidoutskott äro icke af någon

synnerlig längd. Svanskotorna äro 19, och under de 4 främsta,

med uQgantag af den l:sta, hafva vi funnit hsemalbågar.

Extremiteterna : Skulderbladet är nästan snedt ovalt,

med kort och bred hals, framom hvilken den främre kanten är

nästan tvärt inbugtad. Strax ofvan denna bugt har samma kant

sin mest framstående konvexitet, ofvan hvilken den är jemnt

och mindre starkt konvex, tills den med en något starkare kon-

vexitet öfvergår i den öfre snedt afrundade kanten. Den bakre

kanten är något uppviken och utstående å midten. Spina sca-

pulm är strax ofvan metacromialutskottet nästan lika hög som

vid detsamma, och nämnde utskott är bredt och stort, samt

temligen långt ofvanför den tillspetsade acromion. Skulderbladets

längd är l^V2o ^- ^^^^^ ^'^ ^ill- stundom icke särdeles litet,

löst i köttet liggande os claviculare förekommer ej så sällan

både hos yngre och äldre individer. — Öfverarmbenet, som är

2720 t. eller 74 mill. långt, är temligen tjockt vid dess öfre

ända, men tuherculum majus är icke högre än caput. Crista

deltoidea externa är upptill låg, men höjer sig nedåt, och upp-

hör hos den äldre temligen tvärt ungefär vid midten af benets

främre sida, sedan den förenat sig med den trubbiga och ojemna

spina Utberculi majoris. Foramen siipracondyloidewn är stort

och nästan ovalt. — Armbågbenet är ej fullt så långt som öfver-

armbenet. Dess olecranon är starkt inåtböjd, ooh å^^^ processus

styloideus är bred och rundad. Capihdum radii är ovalt. —
Carpus har 7 ben, derigenom att ossa naviculare & lunatum

äro sammanvuxna till ett ben, men på inre sidan af detta ben

är fästadt ett sesamoidben. — Bäckenet har afståndet mellan

framkanten af höftbenet och D:o af acetahulum lika med det

mellan deu sednare kanten och bakre kanten af sittknölen.

Främre ändan af höftbenet är snedt afrundad. Tuherculum ileo-

pecUnoeum är tydligt, ehuru icke starkt framstående. Framom
acetaUdum är en knöl {spina ilei). Bäckenets längd är 2 t. eller

60 mill. — Lårbenet är å midten något inåt böjdt, .och dess

trochanter major är ungefär af samma höjd, som caput. Dettas

hals är icke mycket sned. Benets längd är 2Vio t. eller 81 mill.—

Skenbenet är något längre än lårbenet , och dess längd 3 t. eller

90 mill. Det är af smärt form, och dess crista är trubbig,

och upphör ofvan benets midt. Wadbenet är temligen smalt,

och nästan lineärt, dock något smalare upptill, och med båda,
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ändarne utvidgade, och endast med desse fästadt vid skenbenet.

Alståndet mellan båda benen är för öfrigt temligen stort. —
Tarsus har 7 ben, och dessutom är der ett litet sesamoidben

mellan os cuhoideum och yttertåns metatarsalben. Detta ben är

något längre än det för innertån , och de för 3:dje och 4:de tårna

äro lika långa och längst. Ästragalus är särdeles sned, och

dess caput är uppsväldt och ovalt.

Tänderna. Öfverkäken: De yttersta framtänderna äro

mera än dubbelt större än de mellersta, och alla hafva slät spets.

Hörntänderna äro icke starkt böjda. Af de 3me mellantänderna

är den lista icke hälften så stor, som den 2:dra, och denna är

föga mindre än den 3:dje. Båda dessa hafva såväl främre som

bakre afsatserna tydliga. Då dessa tänder betraktas från kronan,

visar sig deras yttre sida något litet konkav. Koftanden, hvars

krona är lika lång som knöltandens bredd, har hälen tillspetsad

och starkt framstående, men icke med sin bas upptagande kro-

nans halfva längd. Knöltanden, som är temligen stor, är tyd-

ligen, och hos båda könen lika mycket utbredd inåt, och de

bugter, i främre och bakre kanterna, som afskilja dess yttre och

inre afdelningar, äro grunda. Den yttre och smalare afdelningen

har ett par mera uppstående och spetsiga knölar, än den knöl,

som förefinnes på den inre, bredare afdelningen. Den yttre af-

delningen är utåt afsmaluande och snedt afrundad , och har van-

ligen här bakom den yttersta sidokanten icke någon tydlig bugt.

Någon gång hafva vi dock sett en tydlig, ehuru grund bugt

härstädes. — Underkäken: 2:dra parets framtänder sitta något

bakom de andre. Hörntänderna äro kortare och starkare böjda

än de öfra D;o. Af de 4 mellantänderna å hvardera sidan är

den l:sta knappt sä stor som Ya <^6n 2:dra. Denna är föga

mindre än den 3:dje, som är något mindre än den 4.:de. Denna

har en afsats på midten af den bakre kanten, hvilken afsats

saknas hos de andra. Roftanden, hvars krona är något litet

kortare en kronorna tillsammantagne af de båda bakre mellan-

tänderna, har en tillspetsad knöl innanför dess mellersta flik;

och dess bakre flik eller afsats är bred och knölig. Knöltanden

har kronan nästan rund, och är näst den främsta mellantanden

den minsta kindtanden i denna käke.

Skogsmården förekommer hos oss i de flesta skogstrakterna

från det södra Skåne till de norra Lappmarkerna, och äfven i

hela Norge. Han är dock i allmänhet fåtalig , och anträffas vanligen
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enstaka, med undantag af sommaren, då man stundom får se

familjen tillsamman. I Skånes skogstrakter är han, enligt hvad

vi sjelfve erfarit, på vissa ställen i mellersta och norra Skåne

icke sällsynt; och C. G. Löwenhjelm ^) uppgifver, att han är

allmän vid foten af fjellen i Pite och Lule Lappmarker. För

öfrigt förekommer skogsmården i nästan hela Europa från och

med Italien och södra Frankrike till norra Kyssland, samt i

södra Sibirien och mellersta Asien till Altai , kusten af Ochotska

Hafvet och Tschuktschernas land. Enligt J. F. Beandt skall han

saknas i Kamtschatka och på Aleutiska Öarne , samt i mellersta

och norra Sibirien, der zobeln intagit hans plats så långt sko-

gen räcker. Han förekommer emellertid vid norra Ural och i

en del af trakterna omkring floden Ob.

1 allmänhet uppehåller skogsmården sig uteslutande i skogs-

trakter. Högst sällan förirrar han sig ut på kala slätten. C. P.

AsTRöM^) omtalar, under benämningen Maries foina^ en mård

som anträffades på Skånska Slätten, "på Löddeköpinge kyrko-

gård", och som utan tvifvel blef bestämd till den uppgifna ar-

ten på grund af dess öfverensstämmelse med denna i anseende

till localen och lefuadssättet , men som dock, enligt de under-

rättelser, som vi inhemtat, säkerligen varit en skogsmård. Då
Maries foina^ enligt de iakttagelser vi varit i tillfälle att göra,

och enligt de underrättelser vi erhållit, hvarken finnes i Skåne

eller på Seland, måste vi antaga, att bestämningen af detta

exemplar till denna arten beror på ett misstag, och att det varit

ett individ af skogsmården, som förirrat sig till Löddeköpinge

kyrkogård, hvarifrån "den om nätterna besökte en närboende

bondes hönshus." Liksom de flesta andra rofdjuren är han i rö-

relse under natten, för att söka rof, och ligger under dagen

dold , dels i hål i träd , eller i gamla bon af ekorrar eller större

foglar, som dertill af honom blifvit apterade, och dels i bergs-

skrefvor och stenras , eller t. o. m. någon gång under enstaka stenar

och i stenrösen. Det är utan tvifvel hans anträff'ande på de sednare

ställena, som gifvit anledning både till jägares och naturforskares

uppgifter om stenmårdens förekomst inom Sverige. Härom skola

vi längre ned vidare yttra oss. Liksom de andra mårdarne och

1) Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akadrs Förh. 1846 (tr. 1847) pag. 123.

1) Några iakttagelser, rörande de Vertebrerade djur, som förekomma i

trakten af Lomma, akad. disp. Lund 1859, pag. 7.
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zobeln äger skogsmården stor sldcldighet uti att klättra och

springa i träden, der han merendels tillbringar en stor del af

sin tid , och der han stundom springer länga stycken ur ett träd

och i ett annat, utan att nedgå till marken. Hans skicklighet i

detta afseende är så stor, att han ofta springer fatt och griper

ekorrar, hvilka utgöra en icke ringa del af hans föda. Hans

mycket skarpa och starkt krökta klor äro härtill dugliga red-

skap. Han är dessutom mycket liflig, och i allmänhet snabb

och vig. Den smärta och långsträckta kroppsformen ligger till

grund för böjligheten och vigheten i hans rörelser, och de något

längre extremiteterna , än hos föregående slägte, gifva honom

förmågan af ett snabbare lopp. Med stor hastighet störtar han

sig öfver sitt rof , eller de djur, som han anfaller, och biter dem
stundom i strupen, och stundom i nacken. A en ganska tam

skogsmård , som vi en längre tid hade , bunden med en jern-

kedja, iakttogo vi', att han stundom på detta sätt kastade sig

öfver tama kattor, och att han hade tillräcklig styrka att öfver-

väldiga dessa. Dertill bidrog äfven väsendtligen hans större vig-

het och hastighet i sina rörelser. Han är mycket grym och rof-

girig, och, om tillfälle dertill erbjuder sig, dödar han på en

gång mera än han då kan förtära. Både den nämnda tama skogs-

mården och en annan sådan, som vi haft tillfälle att iakttaga, bru-

kade, då han erhöll dödafoglar, alltid att först äta hufvudet, men
han lekte vanligen först med dem en liten stund, liksom en

kattunge. Liksom de föregående vesledjuren suger eller slickar

han med begärlighet det varma blodet af sina rof. Den starkare

utvecklingen af knöltanden i öfverkäken, den något betydligare

storleken af den öfre roftandens häl, och den omständigheten^

att den undre roftanden har häl eller knöl innanför sin mellersta

flik, allt detta tyckes emellertid tala derför, att han icke skulle

vara fullt så rofgirig och blodtörstig, som de. I fritt tillstånd

lefver han nästan alltid, såvidt man har sig bekant, uteslutande

af animalisk föda; men då zobeln, som har samma tand-

byggnad, stundom, enligt hvad ofvan blifvit anfördt, lefver af

cedernötter, är det icke omöjligt, att äfven skogsmården någon

gång kan taga sin tillflygt till vegetabilisk föda, och man har

uppgifvit, att han någon gång förtär saftiga frukter. Han förtär

helst varmblodiga ryggradsdjur, såsom diverse mindre däggdjur,

och tjädrar, orrar, m. fl., och då han derjemte ofta plundrar

fogelbon på ägg eller ungar, så är det klart , att han är ett för
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jagtbanan mycket skadligt djur, så mycket mera, som lian för-

följer sitt rof både på marken och i träden. Den ofvannämnde

tame mården åt äfven grodor, men icke paddor. Liksom räfven

förtär han stundom större skalbaggar och andra insekter. Det

skall någon gång hända, att han i fångenskapen dödar och upp-

äter mindre och yngre individer af sin egen art. — Fångad så-

som ung blir skogsmården vid ändamålsenlig behandling mycket

tam. Den, som vi, enligt ofvan, hade i fångenskap, och som

var en hane , var så tam , att han sprang upp på ryggen på den

,

som gaf honom mat, samt visade denna sin vårdarinna en tyd-

lig tillgifvenhet. Han erhöll friheten ett par gånger derigenom

att den jernkedja, hvarmed han var bunden, brast. Första gån-

gen lät han återtaga sig utan svårighet; men andra gången, då

han fick tillfälle att taga tamhöns och mätta sig med deras

varma blod, återfick han sin ursprungliga vildhet, och kunde

sedermera icke återtagas lefvande, ehuru han stannade qvar i

gårdarne i byen, der han under dagarne undangömde sig på

höskullar o. d. ställen, och under nätterna gjorde besök i höns-

husen. Uti "Archiv fur Naturgeschichte" ^) omtalas en skogs-

mård, som blef fångad såsom helt ung, samt blef mycket tam,

nästan som en hund, och dervid ådagalade ganska stor slughet.

Han gick fritt omkring i boningsrummen, utan att göra någon

något förnär, och lekte med en dansk dogg
, på hvars rygg han

ofta sprang upp och red långa stycken, liksom en apa. Han
åtföljde sin egare på dennes spatserturer, och lade vid dessa till-

fällen band på sin naturliga böjelse att klättra i träden. Om
han någon gång klättrade upp i ett träd , så lemnade han detta

strax, då han märkte, att hans egare aflägsnade sig derifrån,

och ilade efter denne. Han höll sig alltid i dennes närmaste

grannskap. Då hans egare var frånvarande från hemmet, tog

mården ingen föda till sig på hela dagarne, och visade sin fröjd

vid hans återkomst genom glädjesprång och smekningar. Vin

drack han mycket gerna, och ådrog sig slutligen sin död genom
intagningen af en för stor qvantitet deraf.

Skogsmårdens parningstid inträffar i början af Februari,

enligt hvad som anföres i Svensk Zoologi, och i Februari, enligt

Skandinavisk Fauna, och enligt förstnämnde ställe går honan

1) Herausgeg. von A. F. A. Wiegmann, 5:er Jahrg. l:er Bd. pag. 251.

— 1839.
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drägtig i nio veckor, och föder i April 3—4 blinda ungar. Dessa

läggas på en mjuk bädd af löf och mossa i nägot hål i ett träd,

i ett gammalt ekorr- eller fogelbo, i en bergskl3^fta e. d. De

blifva efter 5 ä 6 veckor så stora, att de kunna klättra och

springa i träden, och de åtfölja modern under sommaren, samt

erhålla af henne under tiden undervisning i konsten att fånga

rof. Den skogsmård, som vi hade, blef i Skåne tagen vid mid-

sommartiden under det han sprang i träden i sällskap med sin

familj. Följande våren äro de i det närmaste fullvuxna och fort-

plantningsskickliga.

Martes foina (Erxleben).

Sienmården eller Ihismården.

Bottenfällen gråhvitaktig. Den stora ljusa fläcken under halsen hvit,

baktill klufven af den djupt uti den inträngande brunaktiga färgen på fram-

bröstet, och pti sidorna baktill utbredande sig öfver främre sidan af fram-

fötternas bas. Öronen äro smalare än hos föregående, tydligen subtrian-

gulära med afrundad spets. — Craniet har största bredden öfver bakre

delarne af kindbågarne större än afståndet mellan öfre hörntanden och hulla

ossea. Pannans bredd niidt emellan orhitce är lika med afståndet mellan

bakre kanten af foramen infraorbitale och främre kanten af den öfre

yttersta framtandens bas. Gombenens bakre fria kant är 1 midten tvär.

BullcB ossem hafva sin största bredd framom midten. — Den bakersta öfre

mellantanden , betraktad från kronan, har den yttre sidan konvex å midten.

Längden af den öfre roftandens krona är större än den öfre knöltandens

bredd. Den öfre knöltanden har en tydlig och mer eller mindre djup bugt

i yttre kanten af dess yttre afdelning strax bakom dennas mest utstående

sidokant.

Mustela Foina, Erxleben: Systema Regni Animalis etc; Classis I, Mam-

malia, pag. 458. — 1777.

„ Foyna, Pallas: Zoographia Eosso-Åsiatica, vol. I, pag. 86. — 1811.

„ Foina, H. B. Melchior: Den Danske Stats og Norges Pattedyr,

pag. 36. — 1834.

Martes Foina, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl. pag.

167. - 1847. Till dels.

Mustela Foina , J. H. Blasius : Naturgeschichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 217. — 1857.

„ „ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 192.

1865.

Martes Foina, J. E. Gray: Revision etc; Proceed. of the Zoolog. Society

of London 1865, pag. 108.
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Maries Foina, V. Fatio; Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. I, Hist.

nat. des Mammiféres, pag. 318.— 1869.

Anm. Vi hafva 1861 haft tillfälle att å Lunds universitets zoologiska

museum undersöka craniet af den mård , som först i Skandinavisk Fauna,

Däggande Djuren, l:sta uppl. pag. 38 blifvit beskrifven under namn af

Stenmården (Maries Foina), och sedermera i 2:dra uppl. af samma arbete

pag. 167 till dels och pag. 168 mera specielt blifvit beskrifven under samma
namn. Detta cranium, å hvilket namnet Maries Foina var påtecknadt, och

hvars längd var 81 mill. och bredd öfver kindbågarne 44 milL, hade alla

karakterer af craniet af ett yngre individ af skogsmården (Maries sylvaiica),

och öfverensstämde uti sina dimensioner nästan fullkomligt med det ofvan

anförda craniet af den gamla honan af denne. Det hade äfven skogsmårdens

karakterer å tänderna. I afseende på mellantänderna företedde det en ano-

mali deruti, att det endast hade 2:ne sådana tänder å hvardera sidan i

öfverkäken, ehuru det hade det normala antalet i underkäken. Vi äro på

grund häraf förvissade, att den af S. Nilsson under namn af stenmård

(Maries Foina) beskrifne och från Skåne erhållne mården icke varit af denna

arten, utan en skogsmård. Då vi för öfrigt icke fått kännedom om något

exemplar af den rätta stenmården, som erhållits inom Sverige, antaga vi,

att denna arten icke tillhör vår fauna, och att de här anträffade mardar,

som af jägare och andra blifvit benämnda med namnet stenmård, varit

skogsmårdar, som påträffats under sådana förhållanden , att derigenom någon

anledning förefunnits att kalla dem stenmårdar ')• För denna åsigt talar

äfven den omständigheten, att stenmården är en sydlig art, hvars geogra-

fiska utbredning inom Danmark, enligt hvad Melchior uppgifver^), och

enligt hvad Prof. J. Reinhardt i Köpenhamn benäget meddelat oss, be-

gränsas af Stora Belt, och som derföre icke förekommer på Seland. Enligt

^ J. F. Bråndt, finnes stenmården icke i de nordliga delarne af Ryssland,

€ller i trakten af Petersburg , men går derstädes dock så långt norr ut som

till Kurland.

Beshr. Kroppslängden omkring 15 tum eller 450 mill. L. af huf-

.

Tudet omkring 37^0 t. eller 102 mill. L. af örat från basen af yttre kanten

o>ch utan håren l^/^^ t. eller 36 mill. Bredden af D:o t. eller 27 mill.

L. af bakfoten från hälen till 4:de tåns klospets 2*^/20 ^ller 83 mill. L.

af ,
svansen utan håren 87,0 1- eller 261 mill. — Blasius uppgifver kroppsl. till

ona ^r- 147,0 hufvudets 1. till 3Vio ^-5 örats 1. till IV20 t.; bakfotens 1.

till 2'V2o svansens 1. till 7V2 t.

Kroppsformen är ungefär lik den af föregående. Hufvudet är något

korta baktill bredare. Öronen äro, såsom måtten utvisa, mindre än

hos i öregående , och synas märkbart smalare emot spetsen. Hårfällen är

gröfre mindre tät. I vinterdrägten är den emellertid mycket tätare

och vf vigare än i sommardrägten. Trampknölarne äro äfven under vintern

1) De,
'^^^ ^^^^^ äfven framställd af A. E. Holmgren.

2) Den Danske Stats og Norges Pattedyr, pag. 36.

-3) Efter uppstoppadt exemplar, en yngre hane från Fyen i Danmark.

35
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mera nakna än hos föregående. Bottenfällen är hos den äldre under vintern

gråhvit, och hos den något yngre under sommaren ljust askegrå. Hos den

sednare är hufvudet mörkt gråbrunaktigt , mörkast på pannan och hjessan.

Fötterna och svansen äro svartbruna. Den ljusa fläcken under halsen är

hvit och saknar hvarje spår till gul anstrykning, samt är baktill bred, så

att den derstädes utbreder sig öfver basen af framfötternas främre sida , .och

i midten är den djupt klufven, emedan bröstets mörkbruna färg sträcker

sig långt fram uti densamma. Bakom hakan är en brun fläck uti den, och

längre tillbaka ett par andra mindre dylika. För öfrigt har den ofvan och

under mörkbruna stickelhår, under hvilka den ljust gråaktiga bottenfällen

synes. Ofre sidan af halsen är något ljusare än ryggen, och öronkanterna

äro gråhvitaktiga. Klorna äro gråhvita. — Vinterdrägten är ljusare, der-

igenom att den yfvigare gråhvita bottenfällen mera lyser igenom. Hos de

äldre är den ljusa fläcken under halsen då merendels ren, och utan

mörka fläckar.

Craniet. Hanens: Längd 3 tum eller 90 mill. Bredd öfver bakre de-

len af kindbågarne nära l^io t. eller 56 mill. Bredd öfver proc. mastoidei

nära l*/io t. eller 41 mill. Afståndet mellan midten af inknipningen bakom

pannan och framkanten af mellankäksbenen 1^/20 eller 47 mill. Afståndet

mellan förra stället och bakre ändan af crista sagittalisVy^Q t. eller 47 mill.

—

Craniet är kortare och bredare än hos föregående. Crista sagittalis är full-

ständig, och sträcker sig till inknipningen bakom pannan. Bullce ossem

hafva en form, som är mycket afvikande från den hos föregående. Der-

igenom att de ganska långa tubformade yttre öronöppningarne äro riktade

något framåt, hafva de sin största bredd framom midten, och deras bakre

ända är starkt afsmalnande vid proc. paramastoidei. Såsom måtten utvisa,

är inknipningen bakom pannan belägen vid craniets midt. Foramina infra-

orbitalia äro temligen små, och mindre än hos föregående, samt nästan

runda. — Honans cranium är mindre än hanens, med något mindre ut-

stående kindbågar, och med ofullständig eller nästan ingen crista sagittalis.

Inknipningen bakom pannan är belägen framom craniets midt. Craniets

längd 2*5/20 t- eller 82 mill.; och bredd öfver kindbågarne något öfver l^/io t.

eller 49 mill.

Tänderna. Ofverkäken: Den främsta mellantanden är ej hälften så

stor som den följande. De båda andra mellantänderna hafva afsatserna vid

främre och bakre delarne af kronan mindre än hos föregående, och nästan

omärkliga, och båda dessa tänder hafva yttre sidan konvex, då de betrak-

tas från kronan. Koftandens krona är hos båda könen längre än öfre knöl-

tandens transverselia dimension. Knöltanden är jemförelsevis något mindre

hos honan än hos hanen, och dess inre afdelning är hos henne mindre utbredd

än hos honom, samt icke mycket bredare än den yttre. Denna sednare har

yttre kanten ej fullt så sned som hos hanen, och den dervarande bugten

är djupare än hos honom. — Underkäken: De 3:ne bakre mellantänderna

hafva yttre sidan konvex, då de betraktas från kronan.

Enligt hvad vi ofvan yttrat, tillhör stenmården icke Sveriges fauna,

och han har, såvidt vi erfarit det, ej heller blifvit anträff'ad i Norge. I

större delen af södra och i hela mellersta Europa är han allmän, och i
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vårt grannskap är han, enligt Melchior, utbredd öfver Schleswig, Jutland,

Fyen^), Langeland och Samsö, men icke på Seland; och i Ryssland är han

utbredd mot norden till Kurland, och enligt J. F. Brandt sannolikt till

mellersta, men icke till norra Ural, och förekommer, enligt densamme, äf-

ven i vestra Sibirien och i Caucasien. I Finland finnes han icke.

Stenmården förekommer både i skogs- och bergstrakter och på slätt-

landet , och han håller sig isynnerhet gerna uti eller i grannskapet af men-

niskoboningar, för att passa på tillfällen att der bemäktiga sig diverse

smärre husdjur. Man benämner honom på grund häraf ofta husmård. Han

döljer sig under dagen på höskullar, uti lador och andra uthus, uti ved-

staplar, stenhögar m. m. d., och är i rörelse under natten, för att söka rof.

Isynnerhet anställer han ofta förödelse i hönshus och dufslag. Han klättrar

med samma skicklighet, som föregående art; och denna egenskap i förening

med hans stora rofgirighet gör honom till en mycket skadlig gäst i men-

niskoboningarne , ehuru han stundom äfven förstör en mängd af den bruna

råttan ^j.

III. Slägtet Giilo, Storr. 1780.

Kroppsformen är undersätsig, och temligen hort^ samt

något hjÖrnlik ^ och extremiteterna äro tjocha och starJca^ sub-

plantigrada^ samt, liksom hos föregående slägte, icke synner-

ligen korta. Fotsidorna äro ludna, men trampknölarne äro

nakna. Nosen är temligen kort och truhhig, med naken spets.

Ögonen och öronen äro små, och de sednare endast ohetydligt

utstående ur hårfällen. Halsen är af medelmåttig längd, tjock

och föga smalare än hufvudet vid nacken. Svansen är kort^

och har yfvig hårhetäckning. — Ä craniet, som är temligen

kort och hredt, innehålles afståndet mellan främ^re orhitalkan-

ten och framkanten af mellankäkshenen ungefär 2:ne gånger i

detsamma mellan postorhitalutskottet och bakre kanten af crista

sagittalis. Nosen å craniet är kort. Ansigtsregionens öfre

profilkontur företer en tydlig men grund hugt framom pannan.

Processus paramastoideus och mastoideus äro tydliga och ut-

stående, och mellan dem är en vid hugt. Bullce ossece hafva
tvärdimensionen större än den longitudinella, och hafva den

yttre eller tympanalafdelningen nedplattad, samt tubformad

yttre öronöppning, och foramen glenoideum är beläget utanför

1) På Fyen skall den, enligt Melchior, vara så talrik, att den der

är en landsplåga.

2) Pallas beskrifver både i sin resebeskrifning och i sin Zoographia

Bosso-Asiatica (vol. I, pag. 27) en bastard af tamkatt och stenmård.

35*
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denne , vid dess främre Jcant. Foramen caroticum posterius är

beläget vid inre sidan af buUa ossea , och något närmare intill

foramen lacerum posticum än intill hålet för tuba Eustachii.

OrbitcB äro små, och afståndet mellan foramen lacrymale och

spetsen af postorbitahitsJcottet å pannbenet är mindre än
pannans halfva bredd mellan spetsarne af postorbitalutsJcotten.

Kindbågarne äro starka, och endast baMill starM böjda ^ och

deras postorbitahttsJcott äro tydliga. UnderMJcens kronutsJcott

är afrundadt vid spetsen^ och dess båda sidohalfvor äro sär-

deles starka och höga. Skulderbladet är nästan rhomboidiskt,

med spina scapulce diagonalt ställd. — Tänderna förete i sin

form mycken likhet med dem af si. Hycena^ och roftänderna

såväl som mellantänderna äro tjocka och starka. Mellantän-

derna äro å hvardera sidan i öfverkäken 3:ne, och å D:o i

underkäken 4, ehuru den främsta i den sednare stundom är

affallande å ena eller båda sidorna. Den Öfre roftandens häl

upptager icke hälften af dess kronas längd, och den öfre knöl-

tanden, som är liten, är transversell, och har den inre afdel-

ningen föga bredare än den yttre. Den undre roftanden saknar

knöl innanför dess mellersta tagg eller flik.

Anm. I öfverensstämmelse med J, E. Gray upptaga vi detta slägte

inom underfamiljen 3IustelmcB. Det afviker emellertid i flera afseenden från

de föregående formerna af denna underfamilj så mycket, att det synes oss

med fog kunna betraktas såsom typ för en egen underfamilj (GulonincB).

Dess korta och undersätsiga kroppsform är helt olik de föregåendes smärta

och långsträckta D:o. Den erinrar i någon mån om den af björnen. Craniet

företer en skiljaktig form deruti, att det är kortare och bredare, med starkare

kindbågar. Extremiteternas ben äro jemförelsevis något gröfre, och likna

till någon del dem hos de gräfvande vesledjuren eller underfamiljen Melince.

Skulderbladet har ungefär- samma subrhomboidiska form, som hos dessa

sednare. Kindtänderna afvika genom större tjocklek, hvarigenom de äro

mera dugliga till att krossa ben, samt i sin form mycket erinra om dem
hos hysenorna.

Till detta slägte hörer endast en lefvande art, vår jerf,

Gulo borealis A. J. Eetzius, eller Mustela Gulo Linné, från de

nordligare delarne af Gamla och Nya Verlden. En närstående

fossil art eller form, G. spelaeus Goldfuss, funnen i åtskilliga

bengrottor i Europa från slutet af tertiärformationen , är dess-

utom känd.
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1. Gulo borealis, A. J. Ketzius.

Jerfven.

Mustela Gulo, Linné: S3rstema Naturse, edit. 10:ma, pag. 45. — 1758.

Ursus luscus, Idem: ibm, pag. 47. — Den nordamerikanske jerfven.

Mustela Gulo, Idem: Fauna Svecica, edit. 2:da, pag. 5. — 1761.

Järf eller Filfras, JOH. Lindwall: Beskrifning på Djuret Järf eller Filfras;

Kongl. Vetensk. Akad:s Handl. för 1773
,
pag. 222 , tab. VII.

— 1773.

Gulo, Pallas: Spicilegia Zoologica, fasc. XIV, pag. 25. — 1780.

Ursus gulo, C. P. Thunberg: Beskrifning på Svenske Djur, pag. 24.

—

1798.

Gulo borealis, A. J. Ketzius : Fauna Suecicaj pars l:ma, pag. 25. — 1800.

Meles Gulo, Pallas: Zoographia Eosso-Åsiatica, vol. I, pag. 73. — 1811.

Gulo borealis, S. Nilsson: Skandin. Fauna, Däggande Djuren, l:sta

uppl,, pag. 95. — 1820.

„ Idem: Illumin. Figurer till Skandin. Fauna , haft. 13, pl. 31.

— 1833.

„ Idem: Skandin. Fauna, Däggdjuren, 2:dra uppl., pag. 139.

— 1847.

„ J. H. Blasius : Naturgescliichte der Säugethiere Deutsch-

lands, pag. 209. — 1857.

„ A. E. Holmgren: Skandinaviens Däggdjur, pag. 183, med
figur. — 1865.

„ J. E. Gray: Revision etc; Proceed. of the zooL Soc. of

London 1865, pag. 120.

Anm. Då det af Linné för vår jerf gifna artnamnet Gulo blifvit upp-

höjdt till slägtnamn, måste den således erhålla ett annat artnamn. Ofvan-

stående synonymi utvisar, att Linné åt den (nemligen åt den i Norra Ame-
rika förekommande jerfven , hvilken enligt J. E. Grat till arten är identisk

med vår) äfven gifvit namnet Ursus luscus. Det synes häraf , att artnamnet

luscus har prioritet framför det af borealis, som gafs af A. J. Eetzius 39

år sednare , och att jerfven således borde benämnas Gulo luscus i stället för

Gulo borealis, hvilket af åtskilliga författare, hvaribland Baird (Mammals

of North America), blifvit iakttaget; men då den af Linné för hans Ursus

luscus gifna korta diagnosen innehåller en väsendtlig oriktighet, då han

säger "cauda elongata", hvilken väl kan försvaras, då man jemför den med
den vanlige björnen, men icke då man jemför den med andra rofdjur i all-

mänhet, så hafva vi ansett oss böra följa de flestas exempel, och gifva åt

densamme artnamnet borealis.

Beshr. gammal, fångad i Upland. Längd af kroppen

från spetsen af nosen till anus 2 fot 67io tum eller 798 mill.

L. af hufvudet 57io ^Uer 174 mill. L. af örat från basen af

yttre kanten V^/^o t. eller 4.7 mill. Bredd af D:o 17-20 t. eller

44. mill. L. af bakfoten från hälen till 4:de tåns klospets 57io
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t. eller 174 mill. L. af svansen utan håren Vj^^ t. eller 225 mill.

L. af hårqvasten vid dess spets 67io t. eller 183 mill.

Kroppen är temligen kort och undersätsig, och företer nå-

gon likhet i sin form med den af en björn. Hufvudet är jem-

förelsevis litet, och halsen är kort och tjock, så att den vid

nacken är föga smalare än det förra. Nosen är temligen kort

och trubbig, och ofvan baktill begränsad af en grund bugt

framom pannan. Öfverläppen har framtill en vertical naken fåra,

som fortsättes öfver den nakna nosspetsen. Morrhåren är korta,

och räcka icke till öronen. På hakan äro några längre glesa hår.

Ögonen och öronen äro små. De förra hafva rund pupill och

ljusbrun iris. De sednare äro breda och rundade, och utan och

innan tätt håriga, med kort hårfäll pä spetsen. A inre sidan

förete de baktill nära basen en helt liten flik eller duplicatur.

Tragus är tydlig och kölad, men liten, och antitragus är äf-

venledes af ringa storlek. Extremiteterna äro tjocka och icke

synnerligen korta, och sjelfva fötterna äro stora och breda. De
mellan tårna varande simhinnorna äro något mera utbildade än

de hos mårdarne, och räcka å alla tårna ungefär till klophalan-

gens bas. Klorna äro långa spetsiga och krökta, och de å fram-

fötterna äro föga större än de å de bakre. Fötterna hafva både

ofvan och under en tät hårbeklädnad, som på fotsulorna är gan-

ska lång , men trampknölarne äro bara. På både fram- och bak-

fötterna äro 3:dje och 4:de tårna nästan lika långa, och längst.

Svansen är kort, och räcker äfven med håren icke till spetsen

af de bakåt utsträckta bakfötterna. Dess hårbetäckning är sär-

deles yfvig, och bildar vid svansspetsen en stor qvast. Hårfäl-

len, som är yfvig, har en temligen fin och tät bottenfäll, som

är helt och hållet täckt af de längre, gröfre och vid spetsen

glänsande håren, hvilka sins emellan äro ungefär af samma
längd, och icke förete några längre stickelhår. — På sjelfva

kroppen är bottenfällen askegrå. Nosen är mörkbrun till bakom

ögonen, och ungefär samma färg förefinnes på framryggen och

bogarne. Hakan, undre sidan af halsen, buken, bakre ryggen

och öfre delen af extremiteterna äro svartbruna , och bakryggens

svartbruna färg, som är särdeles glänsande, och på alla sidor

omsluten af ljusare färg , bildar den så kallade spegeln. Fötterna

och den stora qvasten vid bakre delen af svansen äro svarta.

1) Dessa mått äro tagna å det nyligen dödade djuret innan huden var

aftagen,
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Bakre delen af pannan, hjessan ocli kinderna äro ljusare bruna.

Öronkanterua äro gulbruna. Öfver nedre delarne af kroppssidorna

och länden, samt öfver basen af svansen går ett gulbrunaktigt

bredt band, som nedtill begränsar "spegeln.^' Klorna äro livit-

aktiga. — Honan har ^^spegeln" något mindre, och det ljusa

band, som på sidorna och baktill omsluter denne, är bredare

och blekare , stötande i grågult. Den ljusa färgen på hjessan och

kinderna är äfven blekare, stötande i gråbrunt, samt framtill

skarpare begränsad, och färgen på nosen är mörkare, svartbrun.

— Den något mer än lialfvuxne ungen utmärker sig derigenom,

att den icke har någon qvast vid svansspetsen, att ryggspegeln

är mindre än hos honan, samt saknar glans, att det ljusa bandet

på sidorna af kroppen och länden är mycket bredt och ljust,

nästan gråhvitaktigt , och sådan är äfven den ljusa färgen på

hjessan och kinderna, och den utbreder sig äfven öfver öronen.

— Den ännu yngre ungen, med kroppslängden ungefär 14 y.,

tum, har hårfällen ullig, med några få, längre och undulerade

hår, som dels äro svarta och dels hvitaktiga. Nosen, nedre de-

larne af fötterna och spetsen af svansen äro mörkbruna. Hjessan,

öfre sidan af halsen, ryggen och öfre delarne af extremiteterna

äro mörkt gråbruna. Ett band öfver pannan och hufvudets sidor

framom öronen, nedre delarne af kroppssidorna, bakre delen af

länden och basen af svansen äro ljusare gråbruna med grågul

anstrykning. Buken är nästan af samma färg , ehuru något mör-

kare. En fläck på strupen, och ett par större D:o på frambröstet

och framom bogarne äro hvitaktiga. Klorna äro gråbruna.

Skelettet. Craniet: Af en särdeles gammal hane. Längd

frän framkanten af mellankäksbenen till bakre ändan dS. crista

sagittalis 57io tum eller 177 mill. Bredd öfver kindbågarne

37io t. eller 108 mill. Afståndet mellan framkanten af mellan-

käksbenen och spetsen af postorbitalutskottet 2^720 t- ^^^^"^

mill. Detsamma mellan sistnämnda utskott och bakre ändan af

crista sagittalis 3Vio t. eller 111 mill.— Betraktadt ofvanifrån,

företer det en oval form, med största bredden bakom midten;

och betraktadt från sidan, företer dess öfre profilkontur en båge,

som har sin högsta konvexitet öfver bakre delen af pannan, och

som framom pannan har en tydlig bugt. Hjernskålens sidor äro

starkt sluttande från hjesskammen, och framtill är den starkt

inknipen bakom pannan, hvilken inknipning är belägen bakom

craniets midt. Nackbenets basilardei är kölad långs midten;
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och den har en knöl å hvardera sidan innanför foramen caroti-

cum posterius. Suturen mellan den och kilbenet är försvunnen.

Både hjesskammen och nackekammen äro starkt utbildade, och

den förre är särdeles hög, samt vid sin bakre ända utskju-

tande ett godt stycke bakom nackekammen. Processus para-

mastoideus är utstående och spetsig , men mindre än proc. ma-
stoideus , som är särdeles starkt utstående åt sidan, och ut-

skjuter långt utom den tubformade yttre öronöppningen. Bulloe

ossece, som hafva sin inre del konvex, och den yttre nedplattad,

äro transversella , d. v. s. större på tvären än på längden. Vid

deras främre ända är en liten process mellan hålen för luha

Eustachii och canalis caroticus. Foramen lacerum posticum är

litet, och for, caroticum posterius är vida närmare intill det

än intill hålet för tuba Eustachii, For. stylo-mastoideimi är

närmare intill spetsen af proc. paramastoideus än intill den af

proc. mastoideus. Frocessus postglenoideus och tuberculum ar-

ticulare åro starkt utbildade , och den förre är nästan horisontell.

Foramen ovale har sitt läge midt för fossa articularis. For.

glenoideum har sitt läge vid den tubformade öronöppningen.

Någon canalis alisphenoideus förefinnes icke. Ilamuli pterygoidei

äro små och smala, men temligen långa och utåt böjda; och

processus pterygoidei äro å yttre sidan gropiga. Pannan är

kullrig , ehuru ej särdeles mycket. Frocessus postorbitales äro

temligen starkt utstående, tillspetsade och något nedåt böjda.

Från hvardera af dessa går en skarp kant (crista frontalis ex-

terna)
, hvilka båda kanter på den bakre delen af pannbenet

sammanlöpa , och derefter gemensamt öfvergå i den höga crista

sagittalis. Kindbågarne äro starka och höga (betydligt starkare

än hos honan och den yngre hanen) , samt försedda med tydliga

proc, postorbitales^ och de divergera bakåt, så att craniets största

bredd är öfver deras bakre delar, vid hvilka de äro tvärt böjda

nedåt. Orbitce äro små , och afståndet mellanforamen lacrymale

och spetsen af proc. postorbitalis å pannbenet är ungefär lika

med den verticala höjden af den främre näsöppningen , och min-

dre än den transversella diametern af bulla ossea. Den bakre

fria kanten af gombenen är tvär, men stundom är den något

litet utstående å midten. Nosen är kort och trubbig, och af-

ståndet mellan främre kanten af mellankäksbenen och densamma

af orbita innehålles ungefär gånger i detsamma mellan sist-

nämnda kant och bakre ändan af crista sagittalis. Foramina
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infraorhitalia äro små och nästan njurformiga. Den främre näs-

öppningen är stor och sned. Foramina incisiva äro aflånga, och

divergera starkt bakåt. Underkäkens båda sidohalfvor äro starka

och höga, och deras undre kant är bugtig, och suturen dem

emellan är nästan försvunnen. Processus coronoideus är hög och

i spetsen afrundad , och proc. anguJaris är liten. — Liksom hos

de föregående vesledjuren försvinna suturerna mellan hufvudets

ben tidigt. Man ser endast spår till suturen mellan båda näs-

benen,— Den gamla honans cranium är vida mindre än hanens.

Dess längd är öYao ^™ ^^^^ 152mill.,och bredden öfver bakre

delarne af kindbågarne BVio t. eller 93 mill. Craniets form är

ungefär lik den af hanens cranium, men hjesskammen, ehuru

fullständig, är lägre, och cristce frontales externce äro icke så

skarpa som hos honom. Kindbågarne äro något spensligare. —
Hos den något mera än halfvuxne ungen, som ännu endast är

utrustad med mjölktänder, äro hufvudets ben tydliga. Dess cra-

nium har företett följande förhållanden. Suturen mellan nack-

benets basilardel och bakre kilbenets kropp är belägen midt för

den främre mynningen af canalis caroticus eller foramen caro-

ticMni anterms. Den öfre delen af nackbenet (pars occipitalis)

är skild från sidodelarne {partes laterales)^ och dessa sednare

från dess ])ars hasilaris. Condyli occipitales äro endast fästade

vid sidodelarne. Intet interparietalben förefinnes. Ossa squamosa

äro små, samt äro långt afskilde från pannbenen genom hjess-

benen och kilbenets stora vingar. De båda pannbenen äro vida

längre än hjessbenen , och deras bakre spets är ungefär midt för

basen af fjällbenens okbensutskott. Gränsen mellan hvartdera

pannbenet och hjessbenet är på craniet af de äldre antydd ge-

nom en grop å sidan af hjernkapseln , och en från denna grop

uppåt och bakåt utgående bugtig linia, och dessa båda linierna

bilda med hvarandra vid crista sagiUalis en spetsig bakåt riktad

vinkel. Gombenens horisontella del är stor, och afståndet mellan

deras bakre fria kant och deras främre sutur är ungefär lika

med det mellan den sednare, och de mellersta framtändernas

alveoler. Näsbenen äro korta, och sträcka sig knappt så långt

tillbaka, som öfverkäksbenen. Foramina incisiva begränsas en-

dast baktill af öfverkäksbenen.

Balen: Alla halskotorna, med undantag af atlas ^ hafva

neuraltagg, och den å epistropheus har den bakre spetsen längre

än den främre, samt vid spetsen försedd med en knöl. De ving-
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formiga sidoutskotten å atlas likna mycket till sin form dem af

illern, äro trubbigt tillspetsade samt å öfre sidan baktill med
en rygg, som sträcker sig från deras bas till nära deras spets-

Dess hypapophys är tydlig, men på de följande halskotorna äro

dessa utskott icke tydliga. 3:dje—6:te balskotorna hafva tydliga

parapopbyser, som äro störst å den sistnämnda. 2:dra— 6:te af

dessa kotor hafva hyperapophyser ofvanpå deras postzygapophy-

ser, som på 5:te och 6:te äro helt små och belägna något längre

inåt, och å 2:dra äro högst. A 3:dje— 6:te förefinnas utanför

dessa utskott metapophyser, som tilltaga i storlek bakåt, och

äfven äro märkbara på den 7:de halskotan. — Bröstkotorna äro

15, och ländkotorna 5. l:sta— 12:te bröstkotorna hafva neural-

taggen riktad bakåt, och han är tydlig äfven på den 12:te, ehuru

der rudimentär. Först på 12:te bröstkotan äro meta- och ana-

pophyserna åtskilda, och dessa utskott äro tydliga å alla länd-

kotorna, med undantag af den sista, som saknar anapophyser.

— Korsbenskotorna äro 3me, och höftbenen äro fästade vid de

båda främsta. — Svanskotorna äro 16, och af dessa bära 2:dra

—8:de hsemapophysialben. — Af de 15 paren refben äro de 10

första paren costce verce. Bröstbenet består af 9 leder, med in-

beräkning af processus ensiformis.

Extremiteterna: Skulderbladet af den gamle hanen är

37io tum eller 111 mill. långt. Dess form är nästan rhomboi-

disk, med spma gående diagonalt öfver detsamma, samt

försedd med ett bredt och kort metacromialutskott. Den bakre

kanten har ett stycke ofvan midten en knöl , som bildar en trubbig

utstående vinkel. Öfverarmbenet , som är 5^720 eller 179 mill.

långt, är temligen starkt S-formigt böjdt, och utrustadt med starka

cristcB, och med den nedre ändan bred och den öfre icke hop-

tryckt. Tuberculum majus är lägre än caput^ men tuherculum

minus är starkt utbildadt, ehuru lägre än det förra. Spina

tubercuU majoris räcker nedom benets midt , och crista deltoidea

externa, som är skarp, förenar sig med den ungefär vid benets

midt. Foramen supracondyloideum ofvan condylus internus vid

benets nedre ända är stort. Af underarmens båda ben är ulna

blott föga längre än öfverarmbenet, och nedtill är den ungefär

lika tjock , som radius , och olecranon är starkt inåt böjd. Arm-

bågbenets nedre ända (proc, styloideus ulnce) är hoptryckt och

afrundad. Nedre ändan af radius är bred. Å inre sidan af de

förenade ossa navicidare é lunatum är ett nästan halfmånfor-
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migt öfvertaligt carpalben. 3:dje och 4:de tårna äro ungefär

lika långa och längst. Klophalangen har den så kallade kragen

ganska stor, och klons bas följaktligen djupt infattad. 3:dje tån

med dess metacarpalben är något längre än skulderbladet, och

blott obetydligt kortare än radhis. — Höftbenets vinge har främre

ändan snedt afrundad , och j^ttre sidan starkt konkav. Spina Uei

är låg, men tydlig. Tuhcrculum ileopedinceum är obetydligt,

men ofvan det är en något tydligare knöl på främre eller undre

kanten af höftbenet. Lårbenet, som är 57io ^- ^ller 156 mill,

långt, och något längre än skenbenet, är något litet inåt böjdt

å midten af diaphysen. Hufvudets hals är sned, och hufvudet

är något högre än trochanter major. Skenbenet är å midten

inåt böjdt och har den yttre sidan afrundad. Kännan å tuher

calcanei är ganska djup, och astragaliis är mycket sned. 3:dje

tån är föga längre än den 4:de, och med inberäkning af dess

metatarsalben är den 472^ t. eller 122 mill. lång till spetsen af

klophalangen.

Tänderna. Öfverkäken: Framtänderna äro icke flikiga,

ehuru spår till sidoflikar förefinnas. De yttersta framtänderna

äro mera än dubbelt större än de mellersta. Hörntänderna, som

äro stora, hafva en låg och något crenulerad kant baktill, och

äfven en sådan framtill å inre sidan , hvilken kant dock stundom

är otydlig. Af de 3:ne mellantänderna å hvardera sidan har den

lista knappt halfva storleken af den 2:dra, och denna knappt samma

storlek af den 3:dje. Den sistnämnda är, liksom roftanden
,
tjock

,

och de främre och bakre afsatserna äro hos gamla individer

otydliga. Koftanden har hos den gamle hanen kronan ungefär

så lång som kronorna af alla tre mellantänderna tillsamman-

tagna, men hos den gamla honan något kortare. Dess egg är

tjock och plattad mellan 2:dra och 3:dje flikarne. Dess häl upp-

tager på långt när icke hälften af kronans längd, och har en trubbig

spets. Dess främsta flik är föga eller icke märkbar, hvadan den

endast har 2:ne tydliga flikar. Den har sin yttre kant längre

utstående åt sidan än de angränsande tänderna, och tandraden

är här utbugtad. Knöltandens bredd är hos båda könen ungefär

lika med afståndet mellan basen af roftandens häl och bakre

kanten af roftandens krona. Dess inre afdelning är något litet

bredare än dess yttre. Denna sednare har i kanten en tydlig bugt.

Denna tand är af samma form hos båda könen. — Underkäken:

Af framtänderna sitter det 2:dra paret något längre tillbaka än
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de andra. Hörntänderna hafva ofta likadana kanter, som de i

öfverkäken. Kindtandraden är å midten utbugtad. Af de 4

mellantänderna är den lista ungefär hälften sä stor som den

2:dra, och de öfriga tilltaga i ungefär samma progression fram-

ifrån bakåt. Den bakersta har en temligen skarp kant fram- och

baktill å kronans midtelspets, och dess bakersta afsats är tyd-

lig, men dess främsta otydlig. Denna tand och roftanden äro

tjocka, liksom de i öfverkäken. Koftanden har 3;ne flikar, och

saknar knöl innanför den mellersta. Ehuru dessa flikar äro lika

tjocka, som de å öfre roftanden, äro dock deras kanter något

skarpare än de på denna sednare. Knöltanden är ungefär lika

hög, som roftandens bakersta flik.

Jerfven tillhör de nordligare delarne af Gamla och Nya

Verlden. Inom Sverige tillhör han företrädesvis fjelltrakterna i

Norrland och Lappland , ehuru han ännu , fastän mera sällan

,

förekommer i norra Wermland och Dalarne , och t. o. m. någon

gäng tillfälligtvis visar sig i Gestrikland, Upland, Söderman-

lands och Göteborgs län. Enligt framl. Hofjägm. Heem. Falck ^)

förefanns jerfven ännu 1832 i hela Wermland; men enligt oss

benäget lemnad uppgift af Medic. Cand. K. Linroth förekommer

han der numera sällan och endast i norra Wermland, och den

i Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, 2:dra årgången (1864),

pag. 86 meddelade jagtstatistiken innehåller, att inom Werm-
lands län intet praemium för någon derstädes dödad jerf blifvit

utbetaldt under åren 1846—1860. Enligt samma statistik är det

ungefär samma förhållanåe inom Stora Kopparbergs län. Samma
statistik i nämnde Tidskrifts femte årgång (1867) pag. 185,

innehåller, att inom Göteborgs län 2:ne jerfvar blifvit dödade

under åren 1861—1865. Uti Tidskr. för Jägare och Naturfor-

skare 1832, pag. 282 omnämnes, att C. Beckfriis iakttagit jerf-

ven i Södermanland vid egendomen Fiholmen, der den hade

gjort besök i en varggrop, och förtärt ett lår af en deruti fån-

gad och 'död varg, och sedermera klättrat upp ur varggropen
^

oaktadt denna rundtomkring var försedd med liar. Dessa 2:ne

sistnämnda localerna äro, såvidt vi hafva oss bekant, de mest

sydliga, der jerfven hos oss blifvit anträffad^). Uti Upland har,

1) Tidskr. för Jägare och Naturforskare 1832, pag. 282.

2) Såvidt vi hafva oss bekant , hafva aldrig några subfossila ben af den

bUfvit funna i södra Sverige; och han synes derföre vara en norrifrån hit

invandrad djurart.
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enligt S. LiTTORiN ^) år 1826 2:ne jerfvar varit synlige vid Hade-

holm, der de gjorde skada å får, och 1861 i April månad

blef en gammal hane — densamme som ofvan blifvit beskrif-

ven — fångad i samma provins i trakten af Gimo bruk 2).

Ett par andra skulle hafva varit i dess sällskap. T trakterna

vid Fjellryggen , både i Jemtland och Lappmarkerna har jerfven

hos oss sitt rätta hem , ehuru han inom förstnämnda provins i

enligt L. J. Hallgren ^) icke skall vara särdeles allmän. Stun-

dom gör han derifrån utvandringar, till hufvudsaklig del be-

roende af Lapparnes kringflyttande med sina renhjordar, och

han träffas derföre ibland i lägre liggande trakter af det norra

Sverige, t. o. m. nere vid kusten at Bottniska Viken. Norrut

förekommer han så långt fastlandet räcker. Vi hafva iakttagit

honom vid kusten af Ishafvet i Kyska Lappland, och J. F.

Bråndt*) uppgifver, att han i norra Sibirien förekommer t. o. m-

på de kala tundrorna. I Norge finnes han, enligt K. Collett, i

de flesta fjelltrakter, äfven i de södra delarne af detta land. Af

jägare i Gudbrandsdalen hafva vi 1843 erhållit den uppgiften,

att han på fjellen mellan denna dal och Österdalen, t. ex. vid

fjellen Kundane, skall vara talrik. Prof. Nilsson har iakttagit

honom äfven i det vestra Norge (Skand. Fauna). Utom Sverige

och Norge förekommer jerfven i Finland, och enligt J.F.Brandt

(1. c.) i de nordligare delarne af Europeiska Kyssland, och i

Sibirien från och med mellersta Ural till och med Kamtschatka,

och från Altai till och med de norra tundrorna; och enligt

Baird ^) i Norra Amerika i dess nordligare delar samt bland

"Kocky Mountains." Förr skall han hafva förekommit längre

söderut inom K3^ssland, t. ex. i Lifland, Kurland, Lithauen och

Podolien, i hvilka länder han numera, enligt J. F. Brandt,

icke föreflnnes.

Jerfven håller sig företrädesvis i fjelltrakterna såväl inom

skogsregionen som på de kala fjellen ofvan denna. Under dagen

ligger han merendels stilla, dold uti häl under trädrötter, under

1) Tidskr. för Jägare och Naturforskare 1832, pag. 282.

2) Den blef förärad till härvarande Universitets zoologiska museum af

Bruksförvaltaren Welander. Se Sv. Jägareförbrs Nya Tidskr. l:sta årg.

(1863) pag. 125.

3) Sv. Jägareförbrs Nya Tidskr. 7:de årg. (1869), pag. 243.

4) Der nördliche Ural etc. Appendix, pag. 21.

5) Mammals of North America, pag. 182.
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stora stenar, bland de på bergsidorna varande stora massorna

af nedrasade stenblock , uti hål och remnor i klippor, m. m. d.

,

och stundom lägger han sig under dagen på en klippa eller ett

träd , för att lura på rof
, på hvilket han då från detta upphöjda

läge kastar sig med stor snabbhet. Han är dessutom icke sta-

tionär, utan ändrar uppehållsorten i mån af tillgången på föda.

Då tillgången på födoämnen börjar blifva ringa, uppsöker han

en annan boningsplats, der förhållandet i detta afseende för

honom är mera gynsamt. Derföre brukar han åtfölja de van-

drande hjordarne af såväl tam- som vildrenar. Han väljer äfven

gerna sådana trakter, hvarest finnes god tillgång på fjell-lemlar.

Han är i hög grad glupsk och rofgirig, och outtröttlig i för-

följandet af sitt rof, och kan, med hänsyn till den förödelse,

han anställer å renar, får och getter i de trakter, der han före-

finnes, betraktas såsom ett af de allra skadligaste af våra rof-

djur. Hans starka och grofva byggnad utvisar, att han är i be-

sittning af en betydlig styrka. Hr C. Grönlund säger i Tidskrift

för Jägare och Naturforskare^), att han bråttas icke länge med

den 3 gånger större renen, förr än han lagt denne till jorden;

och uti Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 2) säger C. G. H.,

att han äger nog styrka att "uppbära och dölja bland grenarne

uti ett högt träd ett renhufvud med fastsittande hornkrona och

hals, vägande omkring tre lispund." Hans tjocka ben och något

klumpiga kroppsform antyda , att han icke är någon snabblöpare,

om han än uti loppet ådagalägger stor uthållighet. Enligt A. E.

Brehm^), som sjelf sett honom i fritt tillstånd, framvältrar han sig

med längre bågformiga och vacklande språng, dervid stundom

kullbytterande. Då han förföljer renarne i djup och lös snö , har

han fördelen deraf att han ej sjunker sä djupt ned i denne.

Dertill bidraga hans stora fötter och de temligen starkt utbil-

dade simhinnorna mellan tårna. Han har äfven förmågan att

klättra uppför träd och klippor, om än i mindre grad än mår-

darne , och dertill bidraga hans starka, krökta och spetsiga klor,

som likna dem hos de sednare. Enligt Hr Borin*) skall han i

tät skog kunna hoppa ur ett träd och i ett annat , liksom ekorren.

Liksom vargloen och många andra rofdjur, dödar han på en

1) För 1832, pag. 283.

2) 5:te årgången (1867), pag. 206.

3) Illustrirtes Thierleben, l:er Bd. pag. 518.

4) Tidskr. för Jäg. och Naturf. 3832, pag. 283.
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gång, då tillfälle dertill erbjuder sig, många flera djur, än han

då kan förtära, eller med andra ord så många han kan få tag uti.

Då han träffar på en fårskock, dödar han det ena fåret efter

det andra, och ganska få undslippa med lifvet Enligt hvad

vi hört renjägare i Norge berätta, brukar han bemäktiga sig

vildrenen på det sättet, att han lägger sig i försåt för den på

ett upphöjdt ställe, och då den kommer honom tillräckligt nära,

kastar han sig på dess rygg, och fattar tag uti den ungefär

på samma sätt som det, hvilket hermelinen, enligt hvad vi of-

van anfört, använder för att döda bruna råttan, samt biter den

i nacken tills den störtar. Ungefär detsamma berättas äfven af

S. Nilsson, A. E. Brehm och C. G. H. Af tamrenarne dödar

han oftast kalfvar och sådane renar, som till följe af någon

åkomma eller af någon annan orsak kommit att blifva skilda

från hjorden och väktarne. Af andra husdjur äro får och getter,

enligt hvad vi redan yttrat, de som isynnerhet äro utsatte för

hans anfall , och det händer att han dervid t. o. m. gör besök i

fårhusen. Enligt L. L^stadius 2) lefver han under sommaren

mest af fisk, fogel och möss. Denne författare hade en gång,

5 mil ofvanför Karesuando, påträffat 4 halfvuxna jerfungar,

som lågo på stenar midt i en fors och fiskade harr {Thymallus

vulgaris). Jerfven är utan tvifvel äfven skicklig simmare.

Derför tala hans temligen stora simhinnor. Under vintern och

våren ströfvar han vidt omkring efter rof, men han skall dock,

enligt C. G. H. , esomoftast återkomma till en viss trakt, der

han har sitt hufvudqvarter. Han gör då stundom besök i Lap-

parnes visthus (stahur) , för att förtära der förvarade köttvaror.

Dessa visthus äro, enligt L. L^stadius, "små bodar, uppbyggde

af bräder på en 3 å 4 alnars hög stolpe." Såsom ett glupskt

rofdjur har han utan tvifvel stark matlust, och frossar mycket,

då han lyckats bemäktiga sig ett större rof, men de berättel-

ser, som man stundom meddelat om hans omåttliga appetit, äro

säkerligen öfverdrifna, och det är antagligt, att han i detta af-

seende ingalunda öfverträffar vargen. De starka och tjocka rof-

tänderna , liknande dem hos hysenorna
,

antyda , att han har

stor förmåga att sönderbita benen å större rof. Han förtär en-

dast friskt kött, men stundom af sådana djur, som han icke

sjelf dödat. Enligt S. Nilsson (Skand. Fauna) händer det någon

1) Hr Jon. Ekström
, Tidskr. för Jäg. och Naturforsk. 1832

,
pag. 283.

2) Ibm, pag. 282.
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gång, att den ene jerfven äter upp den andre. Ofta uppäter

hall skjutna vildrenar, som jägarne måst qvarlemna på fjellen.

Enligt C. G. H. är hans bett giftigt, och renarne bruka van-

ligen dö af de sår, som han derigenom tillfogat dem, äfven om

betten varit obetydliga. Man har uppgifvit, att han, liksom

illern, gifver ifrån sig en olidlig stank, då han blir oroad, och

att jagthundarne derföre icke vilja angripa honom; men enligt

både J. LiNDWALL^) och C. G. H. 2) lär detta vara ogrundadt,

och den sednare omnämner, att det gifves många exempel på,

att stora^j och starka bandar sprungit fatt och dödat honom.

Den samme berättar en anmärkningsvärd iakttagelse , som tyckes

ådagalägga, att jerfven, ehuru grym och roflysten, någon gång

kan hysa "ädlare känslor." Denna iakttagelse var följande: "Ett

par jägare i Arvidsjaurs socken hade märkt, att en jerf släpade

byte åt en viss trakt. Troende, att jerfven hade ungar, följde

de spåren och hittade mycket riktigt lyan, men i stället för

imgar funno de en yngre jerf, den de följt spåren efter, samt

en mycket ^ gammal, blind jerf, hvilken ej tycktes på lång tid

hafva lemnat lyan, utan der blifvit försörjd af den yngre." Att

jerfven kan blifva tam, bevisas af en berättelse å samma ställe

och af samme författare, som hade uppfödt en jerfunge, hvilken

blifvit så tam, att han åtföljde honom såsom en hund.

Enligt samme C. G. H. infaller jerfvens parningstid sanno-

likt i början af Januari, emedan jerfvarne vid den tiden följas

åt två och två. Denna sednare omständigheten tyckes utvisa

,

att jerfven lefver i monogami. "Efter ungefär 9 veckors dräg-

tighet föder honan i midten af Mars, uti något stenskrafvel

eller under ett rothvalf , två till tre ^) ungar, hvilka äro blinda

omkring fjorton dagar. Den tid ungarne ligga i lyan, förses de

rikligen med föda af modren, hvilken stundom tager sitt byte

på tre till fyra mils afstånd, och släpar det hem. T slutet af

Maj lemna ungarne lyan och åtfölja modren. (C. G. H.)." De

växa så hastigt, att de redan fram på sommaren äro halfvuxna,

samt säkerligen under följande vinter äro fortplantningsskicklige

1) Kongl. Vetensk. Akadem:s Handl. 1773, pag. 227.

2) Sv. Jäg.förbrs Nya Tidskr. 5:te årg. (1867), pag. 206.

3) Sannolikt är ungarnes antal stundom större. Enligt hvad ofvan blif-

vit anfördt , hade L. L^stadius på ett ställe träffat 4 halfvuxna ungar till-

samman, hvilka utan tvifvel tillhörde samma familj.

4) Eörande jerfvens lefnadssätt för öfrigt och jagten å densamme hän*

visa vi till: Anmärkningar om Järfven, af JoNAS Hollsten; Kongl Vet.














