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Belle Isle med isberg och snöfläckar.

Genom Canadas växtgeografiska
provinser.

Några reseanteckningar

af

Carl Skottsberg.

Med ii bilder efter författarens fotografier.

let första intrycket af det rika Canada är, då

detta presenterar sig i form af Labradors kust

B^fl^vid ingången till Belle Isle-sundet, icke vidare

uppmuntrande. Ett bälte af isberg, en skog-

lös landremsa, där trots årstiden (sista juli)

^^t^^^S snöfläckarna ända nedemot hafsytan skina hvita

mot den trista tundran: man har litet svårt att förstå, att vi

befinna oss på södra Englands eller norra Tysklands bredd.

Lika ledsamt ser det ut på New Foundland, där tundran vid

c:a 48° s. br. når sin sydgräns, men längre in på detta stora

land resa sig berg, klädda med barrskog, och då vi passerat

nyssnämnda sund, dröjer det icke länge, förrän vi befinna oss

i det subarktiska skogsbältet. Såväl topografi som vegetation

göra ett äkta »nordiskt» intryck: mörka tall- och granskogar,

hvars träd ha samma fysionomi som våra (Pinus Banksiana,

Picea alba och nigra), aspd ungar (Populus tremuloides, ytterst

Fauna och Flora 1918. Haft. 1. imi I
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lik vår asp) och björkbackar (Betala papyrifera, mycket nära

släkt med glasbjörken).

S:t Lawrenceflodens dalgång och en bred landremsa norr

om Stora Sjöarna ha en gång haft att uppvisa en löfskog så

rik, att Europa icke äger dess make. Det är det nordligaste

partiet af det berömda atlantiska löfskogsbältet, som inne-

håller ett häpnadsväckande stort antal arter och i mycket kan

anses ha kvar sin tertiära prägel. Till största delen äro dessa

skogar längesedan sköflade. Vi befinna oss ju här just i det

gamla franska Canadas kulturbygder; floden är kantad af går-

dar, byar och kyrkor, på de rika strandängarna beta feta nöt,

och inom den nämnda landremsan ha Kanadas största städer,

Montreal, Ottawa och Toronto, vuxit upp. Jorden är fruktbar,

berggrunden bildas i södra delen af silur eller devon och

täckes af mäktiga lösa aflagringar. Klimatet är kraftigt kon-

tinentalt med ordentliga vintrar och heta somrar. Norr om

silurområdet vidtar det Laurentiska höglandet med dess ut-

präglade glaciala skulptur. Skogarna bli mot norr allt art-

fattigare, och det är hufvudsakligen i talrika dalgångar, där

S:t Lawrence' bifloder rinna fram, som den rikare sydliga typen

är rådande.

Det var vid hufvudstaden Ottawa, just på gränsen till pro-

vinsen Quebec, jag första gången gjorde bekantskap med denna

skog. På en timmes tid antecknade jag i en vildpark 27 olika

trädslag och jag kan ej garantera, att allt kom med. De för-

tjäna att nämnas, ty äfven om de visst icke representera allt

hvad trakten bjuder i den vägen, ge de dock en bild af träd-

florans sammansättning. Barrträd: Abies balsamea, Larix

americana, Picea alba, Pinas strobus, Thuja occidentalis; löf-

träd, större arter: Acer negundo, rubrum och saccharinum,

Betula papyrifera, Carpinas caroliniana, Fraxinus americana

och sambucifolia, Ostrya virginica, Populus balsamifera, moni-

lifera och tremaloides, Qnercus alba, macrocarpa och rubra,

Tilia americana, Ulmus americana och racemosa; småträd:

Crataegus, 2 arter, Pranns pensylvanica och serotina samt den

i karminröda fruktställningar prunkande Rhus typhina (»hjort-
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sumack»). Lägg härtill en rad buskar, några lianer samt en

ståtlig örtflora, och det är lätt begripligt, att det första in-

trycket var ganska mäktigt. Men på det hela taget ej främ-

mande! Typerna voro dock i allmänhet välbekanta, och bland

örterna voro ej få, som bidrogo till att man kände sig hemma-

stadd: Agrostis stolonifera, Asarum canadense, Fragaria cana-

densis, Hepatica triloba, Linnaea borealis, Majanthemum cana-

dense, Polygonatum biflorum etc.

På de låga stränderna af Ottawatloden, bildad af flata,

nästan horisontella kalkstenshällar, frodas en rik och omväx-

lande flora; snår af Rosa acicularis och lucida, Salix cordi-

folia, discolor och lucida samt en lång rad af örter och gräs;

jag antecknade: Agropyrum tenerum, Ambrosia artemisiaefolia,

Apocynum androsaemifolium, Aster junceus, Convolvulus ameri-

canus, Euphorbia hirsuta, Qeum strictum, Hieracium canadense,

Lycopus virginicus, Mentha canadensis, Oenothera muricata,

Panicum capillare och flexile, Polygonum Hartwrightii, Potentilla

anserina, Scutellaria parvula, Stachys homotricha, Verbena

hastata. Sandiga och grusiga, något genomfuktade ställen ut-

märktes af Salix cordifola samt Agrostis hiemalis, Alopecurus

aristulatus, Heleocharis ovata, Hypericum boreale, Juncus alpi-

nus och nodosns, Lysimachia terrestris, Mimulus ringens, Poly-

gonum Hartwrightii, Potentilla anserina, Ranunculus reptans,

Slum cicutaefolium. På en sumpig strandäng antecknades:

Acorus calamus, Alisma plantago, Aspidium noveboracense,

Carex Tuckermanni, Cyperus sp., Hypericum ellipticum och

virginicum, Iris versicolor, Juncus nodosus, Mimulus ringens,

Myrica gale, Onoclea sensibilis (ormb.), Penthorum sedoides

(Crassul.), Sagittaria spec, Sium cicutaefolium, här fanns också

godt om Dulichium arundinaceum (spathaceum, Cyper.), väl-

bekant för skandinaviska paleontologer och en intergiacial»

växt (Danmark).

I allmänhet får man nog inom löfskogsbältet intryck af

blandskog), om också icke renare bestånd saknas. Jagskall

anföra ett karakteristiskt exempel från Gatineauflodens dal vid

Cascades; man torde kunna påstå, att det är typiskt för kanten
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af det laurentiska höglandet. Någon orörd urskog fick jag icke

se, ty kring vattendragen har yxan ganska hänsynslöst gått

fram, och det som nu finnes kvar har karaktären af sekundär

skog (bild 1 och 2).

De mest framträdande träden voro Pinus strobus, Tsuga

canadensis, Acer rubrum, Fraxinus americana, U/mus ameri-

cana; därtill kommo Abies balsamea, Picea alba, Thaja occi-

Bild 1. Det inre af tät blandskog vid Cascades. I midten Lundabotanisten

d:r M. O. Maltk, numera verksam i Canada.

dentalis, Acer negando, pensylvanicum, saccharum (den riktiga

sockerlönnen) och splcatum, Betala lutea och papyrifera, Fagus

grandifolia, Populus balsamifera, Quercus macrocarpa och rubra.

således ingen dålig samling så pass nära denna vegetations

nordgräns. Strax i närheten såg jag f. ö. praktfulla valnöts-

träd. Bland lianerna framträdde i all synnerhet vildvin, Am-

pelopsis quinquefolia, men äfven riktigt vildt vin (Vitis riparia)

sågs. Bland buskarna kunna nämnas Cornus stolonifera, Di-

ervilla lonicera, Corylus rostrata, Lonicera canadensis, Ribes

lacustre, Rubus odoratus och nigrobaccus, Spiraea-arter m. fl.
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I den trots den merendels starka beskuggningen rika ört-

floran märktes först och främst de praktfulla Aralia nudicaulis

och racemosa, Cor?uis canadensis (lik suecica), Galium triflo-

rum, Majanthemum canadensc, Mitchella repens (Rubiac.) och

Trientalis americana; vidare Arisaema triphyllum (Arac), Carex

Tuckermanni, Cllntonia borealis (Liliac), Goodyera sp., Lactuca

canadensis, Laportea canadensis (Urticac), Linnaea borealis,

Bild 2. Skogskant nära Gatineau-floden. T. v. en Acer saccharum, i midten

Pinus strobus, t. Ii. Picea alba.

Medeola virginica (Liliac), Orysopsis asperifolia (gräs), Pyrola

elliptica och secunda, Viola canadensis och af ormbunksväxter

Aspidium marginale, Athyrium filixfemina, Cystopteris fragilis,

Onoclea sensibilis, Polypodium vulgäre, Lycopodium complana-

tum, lucidulum och obscurum.

Ned mot floden träda barrträden tillbaka; af löfträd var

särskildt alm riklig. Snår af Alnus incana och mollis om-

växlade med öppna sandfläckar med Salix lucida, Juncus- och

Cy/>m/s-arter, Equisetum palustre m. fl. Rätt iögonenfallande

var bland träden Populus grandidentata, utmärkt af slät, gra,
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i orange skiftande bark. Sällan får man se en ståtligare sam-

ling örter än i dessa floddalar; höstkompositéerna stodo i sitt

flor och ej mindre än 8 Solidago- och 7 Aster-artev blommade

samtidigt; vidare märktes manshög Prenanthes alba (Comp.),

Agrimonia gryposepala och striata, Desmodium grandi/forum

(Legum.), Hieracium canadense, Spiraea latifolia samt många

ståtliga gräs, såsom Bromus ciliatus, Brachyelytrum erectum,

Calamagrostis canadensis och Elymus virginicus. Utom förut

nämnda ormbunkar fanns här godt om Pteridium aqullinum.

I trakten af Ottawa, ej långt från järnvägsstationen Carlton

Place, vid stranden af en liten sjö benämnd Mississippi Lake,

fick jag göra bekantskap med en ganska utbredd skogstyp af

annat slag. Den går under namnet »blackash-swamp> , »svartask-

kärr', men är ingalunda något kärr i vår mening, utan en tät

löfskog med stark fortbildning, förekommande å sur mark.

Torfven når en mäktighet af omkr. 1 m. Skogen på det af

mig besökta stället gjorde ett ganska ursprungligt intryck (bild 3).

Marken var täckt af kullfallna stammar, svepta i ett f. ö. rätt

torftigt mosstäcke. Den svarta torfmyllan bar en ljusgrön

skuggflora. Af de höga träden reste sig Fraxinus sambucifolia

(20— 25 m.) öfver de andra; allmän var Tluija occidentalis,

mera spridda Betula lutea och Tilia americana, enstaka Tsuga

canadensis och Ulmus americana. Underskogen bildades af

tvänne lönnar, A. saccharinum och spicatum. Af buskar märk-

tes Cornus stolonifera, Ribes lacustre och rubrum samt Rubas

triflorus och strigosus. Listan på gräs och örter blef ganska

lång. Till de allmännaste hörde Agrostis stolonifera, Aralia

nudicaulis, Carex pedunculata, Circaea alpina, Glyceria nervata,

Lycopus virginicus, Mentfia canadensis och Filéa pumila (Ur-

tic); mindre allmänna voro Aralia racemosa, Arisaema tri-

phyllum, Aspidium noveboracense, Aster salicifolius, Carex cri-

stata, tribuloides och vulpinoides, Caulophyllum thalictroides

(Berberid.), Cicuta bulbifera, Circaea lutetiana, Cirsium muti-

cum, Coptis trifolia (Ranunc.), Cystopteris bulbifera, Eupatorium

urticaefolium, Fragaria canadensis, Galium asprellum och trifio-

rum, Geum macrophyllum och virginianum, Laportea canadensis,
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Mitella diphylla och nuda (Saxifrag.), Majanthemum canadense,

Onoclea sensibilis, Phegopteris bulbifera, Polystichum thelyp-

terus, Scatellaria lateriflora, Solidago canadensis och serotina,

Thalictrum polygamum, Viola renifolia och Selkirkii.

Ej långt från denna skog, som syntes inrama större delen

af sjön, fick jag för första och sista gången se den rena arne-

kanska bokskogen. Intrycket var precis detsamma som af den

europeiska, fast boken här heter Fagus grandifolia (ferruginea)

Bild 3. Fuktig askskog i provinsen Ottawa.

Marken, en djup mylla, var täckt af torra boklöf, skuggan djup

och sval. Bland de fåtaliga örterna framträdde i första rum-

met Circaea alpina (massvis) och jämte denna Actaea alba och

Caulophyllum thalictroides. De faktorer, som framkalla denna

rena typ, äro mig icke bekanta.

Den sydligaste punkt, där jag fick tillfälle att närmare bese

den atlantiska löfskogen, var en trång dalgång, genomfluten

af den lilla Humberfloden, nära Toronto. Hvad som i trakten

fanns kvar af skog, var allt annat än ursprungligt, men man

kunde dock få se hufvudmassan af de växter, som här bildat
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naturliga samhällen, och bitvis äfven sådana. Här såg jag

bl. a. på torr mark barrskog af nästan ren Pinus resinosa

(bild 4), och bland sydligare träd märktes Juglans cinerea, Carya

ovata (hickory) och Platanus occidentalis, som här är nära sin

nordgräns (bild 5). Amelanchiev oblongifolius syntes ej vara

sällsynt, liksom åtskilliga ekar. Äfven hade jag turen att få

Bild 4. Pinus resinosa nära Toronto.

se den bekanta Sassafras variaefolia (officinalis; Laurac), tro-

ligen den nordligaste fyndorten.

För att få en öfverblick öfver de stora vegetationstyperna

i Canada medföljde jag den exkursion tvärs öfver kontinenten,

som anordnats af geologkongressen i Toronto (1913). Man

kommer ganska snart upp på det laurentiska höglandet och

färdas ända till Winnipeg, på en höjd af 200 till 400 m. ö. h.,

genom det väldiga prekambriska området med dess starkt

framträdande glacialskulptur. Barrträden äro öfverallt för-

härskande, om ock fortfarande talrika löfträd af sydlig typ
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smycka bäckdalar och sjöstränder. Artrikedomen är mindre,

och ställvis torde vegetationen redan på Pacificbanans latitud

böra räknas som en öfvergång till det subarktiska bältet. Af

tallar öfverväger här Pinus Banksiana, bra lik vår tall för

resten. Stora ytor fyllas af försumpade granskogar, som äro

förvillande lika våra norrländska (Bild 6); de äro ofta starkt

behängda med Alectoria och Usnea och förefalla nästan svarta

Bild 5. Platanus occidentalis nära Toronto.

på afstånd; mot granarnas mörka dräkt (Picea nigra) afsticka

de luftiga ljusa Equisetum sävaticum-bäddarna. Björk- och

aspdungar bilda här och där fläckar i taflan. I myrarna, som

ha ett högst nordiskt utseende de också, möta oss Myrica

aspleniifolia och gale, Ledum grönlandicum, Pamassia palu-

stris, Vaccinium pénsylvanicum och uliginosum, Kalmia-arter

(Eric.) etc. På många ställen ha skogseldar härjat; här prun-

kar naturligtvis Epilobium angustlfoliiim och utbreda sig präk-

tiga hallonsnår.

Mängden af småsjöar är betydande; i vattnet simma gula

och hvita näckrosor, och stränderna kantas af säf- och Typha-
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bestånd. Något längre österut fann jag äfven Pontederia cor-

data, som väl ej hade långt till nordgränsen.

På några platser i den enformiga skogszonen gjordes

längre uppehåll. Fram emot Winnipeg (prov. Manitoba) blef

floran märkbart fattigare, och barrskogen var här nära nog af

subarktisk typ. Kring Rainy Lake sågs, om vi undantaga

de allestädes närvarande Amelanchier canadensis, Betula papy-

Bild 6. Försumpad granskog (Picea nig/ a, Tluija occidentalis ) nära Steeprock Lake.

rifera (bild 7), Populus tremuloides och en eller annan Crataegus-

och Prunus-art, så godt som uteslutande barrträd, i främsta

rummet Pinus Banksiana och strobus (den senare dock vida

sällsyntare), vidare P. resinosa, Abies balsamen (som ju går till

tundran), Picea alba och nigra samt Larix americana. Bus-

karna voro till stor del välbekanta saker: Ainas alnobetula, Cornus

stolonifera, Juniperus communis, Rims toxicodendron, Ribes

rubrum m. fl., Rubus idceus; Linncea förekom i stora mattor

och granskogarna voro fulla af blåbärsris. Sådana typer som

Cornus canadensis, Majanthemum canadense, Dryopteris Linneana

samt de svällande Hyloco?nium-matto\~na eller tallskogens Cla-
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dinae kommo en svensk att känna sig ganska hemmastadd;

här behöfde man icke sluta ögonen för att tro sig vara hemma.

Strax innan man kommer fram till Winnipeg passeras

västgränsen för trenne geografiskt viktiga träd: Pinas strobus,

P. resinosa samt Thnja occidentalis; ungefär samtidigt komma

vi ut ur skogen. Vi ha glidit ned från det prekambriska lan-

det, och prärien utbreder sig öfver de mäktiga yngre sediment-

Bild 7. Björkdunge (Betula papyriferaj i Canadas barrskogsbälte

bergarterna. Från det ett par mil från staden belägna Stony

Mountain fick man ett godt intryck af slättens utseende (bild 8):

stora anspråk på »berg» har man icke: det nyssnämnda höjer

sig föga mer än 15 m. öfver den omgifvande trakten. Det består

af horisontella silurbäddar. Kring dess kant såg jag den sista

skogen: Amelanchier canadensis, Alnus alnobetula, Crataegus

sp., Populus balsamifera och tremuloides samt framför allt

Quercus macrocarpa (bild 8), alla af mycket blygsamma dimen-

sioner; karaktärsbuskar voro Betula glandulosa, Cornus stolo-

nifera, Rhus toxicodendron och Rubus idaeus. Uppe på platån
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kunde man nästan tro sig vara på Ölands älvar; den mest

framträdande växten här var Potentilla fruticosa. Rätt egen-

domligt syntes mig att ännu påträffa en lian, Celastrus scan-

dens, som med ända till 3—4 cm. grofva stammar omslingrade

asparna. F. ö. fick man här en försmak af präriefloran: Ar-

temisia drancunculoides och gnaphalioides, Aster laevis och

multiflorus, Agastache foeniculacea (Labiat.), Axyris amaranto-

ides (Chenop.), Allium cernuum, Dracocephalum parviflorum,

Bild 8. Utsikt från »alvarplatån» å Stony Mountain öfver Manitohas prärier.

Skogsdunge af Quercus macrocarpct.

Grindelia squarrosa (Compos.), Helianthus Maximilianus, Mo-

narda mollis (Labiat.), Hordeum spec, Orthocarpus luteus

(Scrophul.), Oxytropis Lambertii och säkerligen åtskilligt därtill.

Under de första timmarna på färden västerut sågos här

och där löfdungar, men de försvunno snart och nu bredde den

rena_ prärien ut sig med låga snår af den silfvergrå Shep^

herdia^canadensis (Eleagn.) och stora gråhvita Artemisia-

fläckar. En stark doft af dessas och de säkerligen talrika

Labiaternas ångor fyllde luften. Tyvärr fick jag ej något nämn-

värdt tillfälle att närmare lära känna den här föga undersökta

floran; några timmars uppehåll vid den lilla staden Medicine

Hat, 660 in. ö. h., gaf endast en ringa glimt af rikedomen. Rätt
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öfverraskad blef jag af att här träffa tvänne Opuntia- arter; det

kan ej ha varit så värst långt från kakteernas nordgräns. Som

exempel på florans sammansättning förtjänar måhända de här

samlade arterna att nämnas: Amaranihus blitoides, Artemisia

canadensis och frigida, Aster commiitatus, Bouteloua oligosta-

chya (gräs), Eriocarpum spinulosum (Cistac.), Gaillardia aristata

(Compos.), Gaura coccinea, Gutierresia Sarothrae (Compos., en

riktig »gullborste»), Heliantluis petiolaris, Liatris punctata (vac-

kert rödgredilin Compos.), Lygodesmia juncea (Compos.), Mal-

vastrimi coccineam, Oxybaphus linearis (Nyctagin.), Petaloste-

mon candidum och piirpureum (egend. Legumin.), Phlox Hoodii,

Polanisia iiniglanialosa (Capparid.), Rudbeckia columnaris

(utmärkt vacker, gul och svart), Salsola kali, Selaginella densa,

Sporobolus brevifolius (gräs). Man hör ofta folk tala om böl-

jande präriegräs — det duger i hvarje fall icke här, ty gräset

är kort och stubbigt, örterna mest låga och växtmattan ej

fullt sluten.

Tyvärr fick jag icke se mycket af öfvergången mellan step-

pen och skogen i Klippiga Bergen; vi passerade detta parti på

natten och vaknade i Banff, 1,379 m. ö. h., och midt inne i det

subalpina skogsbältet. Hufvudmassan af skogen bildas här

som öfverallt i denna del af »the Rockies» af Picea Engelmannii;

härtill komma Abies lasiocarpa (subalpina), Pinus Murrayana

och Pseudotsuga taxifolia (Douglasii), den sistnämnda dock här

utan större betydelse, kanske t. o. m. sällsynt, alltså idel nya

saker. Löfträden, björkar och aspar, äro gamla bekanta; vackra

bestånd finner man i bäckdalarna, men af någon björkregion

ofvan barrskogsgränsen ej ett spår. Bland buskarna förtjäna

att nämnas: Betitla glandulosa, mest erinrande om vår dvärg-

björk, Comandra lividia (Santal.), Menziesia ferruginea (Eri-

cac), Rhododendron albiflorum (småblommig), Shepherdia ca-

nadensis, Spiraea lucida o. a.

Örtfloran i den subalpina skogen föreföll rik; några karak-

tärsväxter voro Achillea lanulosa (storblommig millefolium),

Allium cernuum, Arnica cordifolia, Aster conspicuus och Fre-

montii, Bromus PumpeManus, Campanu/a petiolata (lik rot un-
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difolia), Castilleja pallida i flera former och färger, Chimaphlla

Menziesii (bra lik umbellata), Delphinium-arter, Elymus dasy-

stachyus, Fragaria glauca, Hedysarum boreale, Linnaea borealis

var. americana, Pedicnlaris contorta och bracteosa, Pyrola

secunda och uniflora, Zygadenus chloranthus (Liliac).

Vid bestigningen af Sulphur Mountain vid Banff passerade

vi genom den subalpina skogen i hela dess utsträckning. Top-

pen ligger just i skogsgränsen; i de högsta delarna af skogen

tillkommo tvänne intressanta träd, Pinus albicaulis (5-barrig)

och Larix Lyallii. Skogen var å toppen upplöst i tungor,

mellan hvilka fjällhed och fjälläng trängt ned. Såsom prof på

fjällfloran, nu i full blom (ang), kunna nämnas: Androsace

Burkei, Antennaria racemosa, Arabis Drummondii, Arenaria

capillaris, Arnica gracilis och iutermedia, Aster sibiricus, Astra-

galas Bargovii, Cerastrnm Behringianum, Drabaanrea och glacia-

lis, Erigeron aureus (verkligen guldgula korgar!), compositus,

mnltifidus (båda med starkt flikade blad) och salsuginosns (prakt-

fulla, korgen lila, af samma storlek som hos prästkragen), Gentiana

acuta och propinqaa, Hedysarnm salpharescens, Oxytropis Ma-

counii, Pentstemon confertns (Scrophul.), Poa alpina, Potentilla

glaucophylla, Salix vestita, Saxifraga bronchialis, Sedum ste-

nopetalum, Senecio canus, Silene Douglasii, Trisetnm spicatam.

Från Banff går järnvägen, följande Bow River, i nordvästlig

riktning till Laggan, 1,535 m. ö. h. Härmed är man inne i

Rockies' vildaste fjälltrakter, med storslagen utsikt öfver fjäll-

sjöar, branta, höga toppar och talrika stora glaciärer. Från

stationen leder en spårväg upp till Lake Louise (1,720 m. ö. h.).

Denna för sitt blågröna vatten berömda sjö kransas af härlig

granskog. Abies lasiocarpa (bild 9) stod full af svarta kottar

med stora hartsklumpar på; den släta stammen är här och

där försedd med en blåsa, ur hvilken vid sticket klar »Kanada-

balsam» flyter.

Öfver skogsgränsen kom jag icke; dess läge varierar natur-

ligtvis ej litet, sådär mellan 1,900 och 2,200 meter. Vår högsta

punkt, toppen af Little Beehive, 2,130 m., låg i hvarje fall ej

öfver gränsen. Fasta berget gick här i dagen och vegetationen
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kan närmast betecknas som ericacéhed med enstaka träd; dock

kunde man strax nedanför toppen tala om verklig hedskog-

Träden voro Picea Enge/mannii, Pinus contorta, Abies lasio-

carpa och Larix Eyallii. Marktäcket, i hvilket talrikt mossor

och lavar ingå, bildades af Empetrum nigrum, Bryanthus em-

petrlformis, Cassiope Mertensiana, Linnaea borealis, Vaccinium

caespitosum, Potentilla fruticosa ! m. m.; enstaka märktes

"Jl
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Amica latifolia, Campanula petiolata, Carex pyrenaica, Castil-

leja pallida, Cirsium eriocephalum, Epilobium latifolium, Erige-

ron salsuginosus och urialaschkensis, Fragaria glauca, Gentiana

propingaa, Heracleum lanatum, Hieracium albiflorum (hvit!)

och gracile, Pedicularis contorta, Poa alpina, Rubus pedatus,

Senecio triangularis, Stenanthium occidentale (Liliac), Vahlodea

atropurpurea, Valeriana slthensls, Veratrum viride, Veronica

Wormskjoldii. Kring ett vattenfall hade vegetationen en något

annan karaktär: Poa alpina-äng med Antennaria rosea, Juncus

Drummondii, Heracleum lanatum (stor), Luzula glabrata, Oxy-

ria digyna, Polygonum viviparum, Saxifraga Lyallii, Taraxacum

dumetorum, Valeriana sitchensis, Veratrum viride, Veronica

Wormskjoldii.

Någon motsvarighet till vår videregion såg jag icke. Möj-

ligen skulle man därmed vilja jämföra de snår, man finner

kring glacierälfvarna. Exempelvis kan nämnas en dylik vege-

tation från moränen invid Lake Louise: Amelanchier sp., Alnus

alnobetula, Betula glandulosa, Lonicera involucrata, Shepherdia

canadensis, Sorbus sitchensis (en rönn); af större, i ögonen

fallande örter antecknades Amica cordata, Epilobium angusti-

folium och latifolium, Erigeron salsuginosus, Heracleum lacta-

tum, Juncus ensifolius och Thalictrum occidentale.

Järnvägen mellan Laggan och vår nästa station, Field, går

genom Kicking Horsepasset (1,625 m.); därmed ha vi passerat

»the Continental divide» och lämnat prov. Alberta samt befinna

oss nu i British Columbia. Vid Field ha vi redan sänkt oss

betydligt, till 1,240 m. Från denna plats skall jag anföra ett

exempel på koloniartad fjällvegetation å rasmark, sluttningen

af Mount Stephen, skifferras å 2,030 m. höjd: Aquilegia fla-

vescens (praktfull!), Artemisia discolor, Aster sibiricus, Botry-

chium limaria, Erigeron compositus, Hieracium albiflorum, Os-

morrhiza obtusa (Umbell.), Pentstemon fruticosus, Salix nivalis,

Saussurea densa, Saxifraga bronchialis, Senecio Fremontii, Stel-

laria longipes. Från Field gjordes vidare en exkursion till

den trånga Yoho-dalen, där utom de för bergsskogarna hittills

karakteristiska träden anträffades en del västligare typer: Acer
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Douglasii, Populas trichocarpa (lik balsamifera), Rubus nutka-

Tius och Thuja plicata (gigantea). Men bland flodstrandens

klapperstenar växte en del »fjällväxter i barrskogsregionen»:

Anemone parvifolia, Antennaria pulcherrima, Dryas octopetala,

Saxifraga aizoides och Tofieldia borealis — dock äro väl icke

alla att betrakta som verkliga fjällväxter.

Följande Kicking Horse-flodens skarpa krök mot söder når

järnvägen Columbia River, hvilken i en båge omsluter fjäll-

kedjans kanske skönaste parti, Selkirk-bergen. Midt i hela dess

härlighet ligger stationen Glacier (1,245 m.), och bekvämare

utgångspunkt för högfjällsturer kan man svårligen tänka sig.

Från stationen har man en helt kort vandring till brämet af

den kolossala Illecillewaet-glaciären, och den går genom en

storartad och orörd högskog. Hufvudmassan torde bildas af

Picea Engelmannii och Abies lasiocarpa, men härtill komma nu

Tsuga heterophylla, företrädd äfven af gamla jätteexemplar med

mer än metertjocka stammar, samt, i synnerhet litet högre

upp, T. Mertensiana, lätt igenkänd på den slaka, lutande top-

pen, och Thuja plicata. Af löfträd förtjäna särskildt att näm-

nas Sambucus melanocarpa och racemosa och Sorbus sitchensis;

bland buskarna Rhododendron albiflorum (allmän), Gaultheria

(sannol. shallon, Ericac), Holodiscus sp., Rubus nutkanus samt

blåbärsris af hart när otroliga dimensioner: Vaccinium mem-

branaceum ända till manshög med svartglänsande bär som små

Jcörsbär och V. ovalifolium, mindre, men allmännare, med blå-

daggig frukt; vidare Ribes lacustre (glänsande blad, tätt taggig)

och prostratum. Här reste sig, fruktansvärd i sin beväpning,

>djäfvulsklubban», Echinopanax horridum (Aral.), och Aruncus

silvestris stod grann i stora buketter. Bland örterna bör sär-

skildt nämnas den fläckvis täckande Rubus pedatus; vidare

Anaphalis margaritacea, Campanula petiolata, Clintonia borea-

lis, Epilobium angustifolium, Habenaria bracteata, Ligusticum

Grayi, Fyrola secunda, Senecio triangularis, Smilacina race-

mosa, Tiarella unifoliolata (Saxifrag.) och Veronica serpyllifolia;

bland ormbunkarna många gamla bekanta: Dryopteris Linne-

Fauna och Flora 1918. Haft. 1. 18 i; 2
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ana, Polystichum lonchitis, Pteridium aquilinum, Lycopodium

alpinum och annotinum.

Närmare glaciären följde ett bälte af glesa tallar (Pinus

albicaulis och monticola) samt täta Alnus-snär, bildande

en verklig alregion; inströdd förekom Amelanchier alnifolius.

Karaktärsväxt bland örterna var Veratrum viride (bild 10); af

andra märka vi Anemone occidentalis, Aster conspicuus, Clay-

tonia parviflora (Portulac), Carex Mertensii, Epilobium Horne-

Bild 10. Veratrum viride i alsnåren nära Illecillewaet-glaciären.

mannii och lactiflorum, Gentiana prostata, LuBida parviflora,

Liitkea pectinata (Rosac), Saxifraga nutkana, Spircea densi-

flora, Tellima grandiflora (Saxifrag.). Torrare, stenig mark

intogs af Ericacé-hed med Bryanthus empetriformis, Cassiope

Mertensiana och Gaultheria ovalifolia som karaktärsväxter.

Glaciärens kant omgärdas af ett betydligt moränbälte,

öfver hvilket älfven rinner fram. Här fanns endast enstaka

individ och kolonier, en ganska vacker samling af i full blom

stående fjällväxter: svart Juncus Mertensianus, karminröd Epi-

lobium latifolium (bild 11) och Mimulus Lewisii, guldgul

M. alpinus, hvit Saxifraga nutkana och brunviolett Phleum

alpinum. De gå ända fram till iskanten, hvilken enligt se-
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nare års noggranna iakttagelser tämligen snabbt drar sig till-

baka.

I den för sin naturskönhet berömda Albert Canyon fingo

vi ännu en gång tillfälle att se och beundra Selkirkbergens

skog. På en kort sträcka hade vi sänkt oss ned till 667 m.

ö. h. Här kan man ju icke längre tala om subalpin skog, nu

äro vi redan inne i den berömda pacifiska skogen, även om ju

Bild 11. Epilobium latifolium vid Illecillewaet-glaciären.

en väldig torr sträcka skiljer oss från kustbergens skogsbälte

och hufvudmassan af dettas arter saknas. Det fanns godt om

jätteträd af ända till 40—50 meters höjd: Thuja plicata, Pinus

monticola (5-barrigt, Tsuga heterophylla, Taxus brevifolia, Acer

Douglasii och Popalus trichocarpa. Buskfloran och marktäcket

öfverensstämde till väsentliga delar med hvad vi förut lärt

känna. Nere i Sicamous (350 m.) hade de västliga typerna

ökat i antal; här antecknades bl. a. Mahonia aquifolium och

Adiantum pedatum.

Väster om Sicamous ändrar landskapet emellertid hastigt

karaktär och det fullständigt. Vi äro inne i ett geografiskt väl

skildt afsnitt, de stora »interiör plateaus» mellan kustbergen och
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Columbiakedjan. Klimatet är torrt, skog saknas, ställvis är

vegetationen halfökenartad, gråhvit af Artemisia, här och där

med enstaka tallar, den långbarriga, kraftiga Pinus ponderosa.

Följande den slingrande Thompsonflodens storartade canyon

når järnvägen Fraser River, i hvars dalgång hafsklimatet stiger

upp. Följande floden mot söder och så mot väster genom

kustbergen nå vi fram till Vancouver vid Stilla hafvets kust.

Skogarna i dessa nejder ha genom mängden af värdefulla

trädjättar vunnit rykte öfver hela världen. Min erfarenhet om

dem härrör sig icke så mycket från British Columbia som från

staten Washington, där jag bodde några dagar under de stora

träden. Det var emellertid alldeles intill Canadas gräns, hvar-

för naturen är alldeles densamma som kring Vancouver eller på

den midt emot belägna Vancouverön, där vi också gjorde ett

kort besök.

Viktigast äro onekligen barrträden, i främsta rummet

Pseudotsuga taxijolia; härtill kommer den genom sin regelbun-

denhet ytterst dekorativa Abies grandis, som når en betydlig

höjd — det sägs ända till 80 meter! — , Picea sitchensis, Thuja

plicata, Tsuga heterophylla, Taxus brevifolia och Pinus contorta;

af löfträd Acer macrophyllum, Alnus oregana, den härliga Ar-

butus Menziesii med sin kanelröda stam, Pyras rivularis, Sam-

bucus-arter etc.

Bland buskarna måste vi först och främst nämna Cornus

Nuttallii, säkert fursten inom sitt släkte, den låga, men täcka

och skönblommiga Gaultheria shallon, Holodiscus ariaefolius,

Mahonia aquifolium och nervösa, Ribes divaricatum och sangu-

ineum, Rosa gymnocarpa (nypon utan foder, som helt affallit),

Rubus nutkanus, Spiraea Douglasii, Symphoricarpus racemosus

m. fl. Gaultheria bildar ofta mäktiga, låga bäddar, under hvilka

andra blomväxter synas ha svårt att trifvas. Örtfloran före-

föll mig i tät skog ganska fattig; vi kunna nämna Athyrium

Cyclosorum, Fragaria cuneifolia, Goodyera spec, Heuchera san-

guinea, Linnaea borealis, Polystichum munitum, Prunella vul-

garis, Pteridium aquilinum, Trientalis latifolia.

Klimatet i dessa trakter är mildt oceaniskt — vegetationen
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står till stor del lika frisk och grön vinter som sommar; An-

dromeda, Gaultheria shallon, Mahonla m. fl. äro ju ständigt

gröna.

Sänka marker är det rätt godt om. Som exempel på vege-

tationen å dylika ställen kan anföras: Crataegus Douglasii,

Ledarn grönlandicum, Lonicera involurcata, Solidago elongata,

Spiraea Douglasii; Aster microlonchus, Botrychium silaifoliam

(stor och vacker), diverse Carices, Comarum palustre, Epilo-

bium glandulosum, Goodyera Menziesii, Juncus acuminatus,

Limnorchis spec, Hypericum anagalloides, Lysichiton kamtschat-

cense (Arac), Mimulus lutens, Oenanthe sarmentosa, Scutellaria

spec, Spiranthes Romanzoffiana, Veronica scutellata.

Å andra sidan finnes också torrare, grundare jord, med

helt annan vegetation. Här träffas bestånd af en löffällande

ek, Quercus Garryana, samt barrträdsgrupper, framför allt

Pseudotsuga.

Å dessa kuster täflar emellertid hafvets vegetation med

landets om uppmärksamheten. Ett bestånd af Nereocystis

Liitkeana, den jättelika Egregia Menziesii, Alariorna o. s. v. är

en syn, som man aldrig glömmer. Vare nog sagdt därom för

denna gång.
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i^^^^^^^^j bestäm dt är det beläget mellan 4° 20' och

f^^^^PPn'20° 15' nordlig latitud och mellan 96° 3p' och

l^M^^^^^J-. j
106° östlig longitud. Det är sålunda ett gan-

\JMiizZ.. 1Z....Mj ska stort rike, som i storlek närmast kan

jämföras med Tyska riket.

I norr begränsas landet af det till de engelska Shan-sta-

terna hörande Keng Tung samt de franska Laos-staterna

Muang Sing och Luang Prabang. Mot öster omgifves det först

af Annam, mot hvilket den stora och vattenrika Mekongfloden

utgör en naturlig gräns, och sedan af konungariket Kambodja,

äfven det ett franskt lydland. Mot väster utgöres gränsen af

de England tillhöriga Södra Shan-staterna och Birma ned till

Victoria Point på 9° 35' nordlig latitud. Södra gränsen slut-

ligen utgöres af Siamviken.

Detta hvad nu det egentliga Siam beträffar, ty dessutom

lyder ett stort, långsträckt område på Malakka-halfön äfven

under Siam.

Detta område gränsar i öster till Siamviken och Kinesiska

sjön, i väster till den nordligaste delen af Malakka-sundet samt

i söder till de under engelskt protektorat hörande Förenade

Malajstaterna.
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Att detta stora område äfven skall i faunistiskt afseende

innefatta flera olika regioner, är ju tämligen klart. För att få

en något så när klar bild af Siarns fauna har man brukat

indela landet i några olika regioner allt efter landskapets

karaktär och de geografiska egendomligheter, som inverka på

de olika djurarternas utbredning. Dessa s. k. regioner, eller

rättare sagdt zoner, äro till antalet 6, och de kunna lämpligen

benämnas och karakteriseras på följande sätt.

I. Norra Siarn. Denna del innefattar de siamesiska Laos-

staterna och sträcker sig norr om 18° nordlig latitud, eller

närmare bestämdt mellan mynningen af Meh Mue eller Tho-

ungien-floden ned till den stora Mekong-kröken vfd 101° 30'

östlig longitud. Öfvervägande delen af detta område är ber-

gigt och otillgängligt.

II. Mellersta Siarn. Innefattar den stora lågslätt, som

bevattnas af Menam Chao Praya-floden och dess tillflöden söder

om Norra Siarn. Till denna del kunna äfven lämpligen räknas

lågländerna kring Bangpakong-floden i sydost och de nedre

delarna af Meklong- och Petschaburi-floderna i sydväst.

III. Västra Siarn. Utgöres af berglandet mellan gränsen

till Tenasserim och Menam-flodens lågland. Naturliga gränser

utgöras i norr af Meh Mue-floden och mot söder sträcker ?;ig

västra Siarn ned till den lilla orten Koh Lak, belägen på Ma-

lakka-halfön vid 1
1° 45

f

nordlig latitud.

IV. Siamesiska Malakka. Innefattar den under Siarn ly-

dande delen af Malakka-halfön från Koh Lak i norr ned till

gränsen af de Förenade Malajstaterna i söder.

V. Östra Siarn. Består af den s. k. Korat-platån, som i

norr begränsas af Mekong-floden och i söder af konungariket

Kambodja och de sydliga utlöparna af bergskedjan Pnom Dang

Rek, vidare norrut till Mekong-kröken längs vattendelaren mel-

lan Menam-flodens och Mekong-flodens vattensystem.

VI. Sydöstra Siarn. Landet längs efter Siarn-viken och

begränsadt dels af den södra delen af Bangpakong-bäckenet,

dels af Kambodja.

Dessa zoogeografiska regioner kunna naturligtvis icke göra
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anspråk på att vara skarpt begränsade från hvarandra, men

de kunna dock i hufvudsak användas vid beskrifningen af

Siarns fauna.

Olikheterna i ett lands fauna bero till en stor del af de

oreografiska, de klimatologiska och de växtgeografiska förhål-

landena, något som äfven i Siarn gör sig gällande.

Såsom redan förut blifvit framhållet, är Norra Siarn öfver-

vägande bergigt. Bergen äro där för det mesta bevuxna med

Fig. 1. Svårgenomtränglig djungel vid Hat Sanuk-floden (Västra Siam,

norr om Koh Lak.).

ständigt gröna urskogar, hufvudsakligen löfträd, men uppe på

de högsta topparna finnas äfven vackra bestånd af tallskog.

Dalarna, som här mestadels löpa i nord-sydlig riktning, äro

särskildt utmärkta för sin yppiga vegetation, som oftast gör

framträngandet synnerligen svårt och tidsödande eller hardt

när omöjligt. Några egentliga vägar finnas icke, utan karava-

nerna måste försöka taga sig fram på usla stigar eller längs

floderna, som dock oftast icke äro segelbara. Som ett bevis

på svårigheterna att taga sig fram i Norra Siarns bergstrakter

kan jag omtala, att jag vid en färd där under regntiden
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hade att göra 72 flodöfvergångar under tvänne dagars marsch,

detta beroende på att den stig vi följde slingrade sig fram i

tvänne floders dalgångar. Visserligen voro dessa floder icke

breda, men som strömmen var strid och vattnet räckte upp

till magen, var det ingen vidare angenäm »promenad».

Fig. 2. Tallskogsvegetation i Norra Siams bergstrakter.

Västra Siarn är liksom den norra delen af landet äfven-

ledes uppfylld af berg. Dock löpa dalgångarna här i öfver-

vägande väst-ostlig riktning.

Östra Siarn däremot är att betrakta som en högslätt, och

vegetationen här är helt olika mot i de andra delarna af lan-

det. Bristen på vatten under den torra årstiden, liksom de

stora årligen återkommande öfversvämningarna under regn-

tiden, göra denna del af Siarn mycket svåråtkomlig för natur-
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forskaren, och östra Siarn är därför ännu så länge föga ut-

forskadt. Att under regntiden taga sig fram här är så godt

som ogörligt, då större delen af landet är betäckt med en seg

gyttja af ända till en half meters höjd. Endast de högre lig-

gande delarna äro torrlagda, och här bor en fåtalig, synner-

ligen fattig och ömkansvärd befolkning af Laos.

I mellersta Siarn inneslutes hela det stora låglandet

kring Menam-floden. Denna del af Siarn är öfvervägande upp-

odlad och mycket fruktbar. Risfält och åter risfält, uppblan-

dade med sockerrörs- och tobaksodlingar, fånga här ögat, här

och hvar dock ersatta af bambodjungler eller svårframkomliga

med elefantgräs öfvervuxna sumpmarker.

Sydöstra Siarn innefattar både berglandskap och fruktbara

lågländer..

Ett liknande förhållande råder på Siamesiska Malakka,

hvilket i zoogeografiskt hänseende utgöres af den bäst begrän-

sade delen af samtliga dessa regioner. Gränsen mot norr är dock

tämligen osäker, ehuru det synes bäst sätta den ungefär vid

Koh Lak, som är beläget vid den smalaste delen, rakt österut

från den plats, där gränsen till Tenasserim gör ett skarpt knä

i östlig riktning.

Djurgeografiskt sedt har jorden blifvit indelad i flera stora

regioner, och det tillkommer i första hand den berömde engelske

zoologen A. Russel Wallace äran af att hafva uppgjort och

definierat dessa regioner. Sedermera hafva flera vetenskapsmän

med större eller mindre framgång försökt sig på att förbättra

de af Wallace föreslagna regionerna. Men huru som helst

synes dock denne hafva lyckats bäst, och i det följande skola

äfven de af Wallace föreslagna benämningarna komma till

användning. Siarn hör sålunda till den Orientaliska regionen.

Denna region har blifvit uppdelad i fyra underregioner : l)den

Indiska, 2) den Ceylonesiska, 3) den Indo-Chinesiska och 4) den

Indo-Malajiska. Den Indiska regionen innefattar, som namnet

antyder, den Främre Indiska halfön utom själfva sydspetsen,

som räknas till den Ceylonesiska regionen. Den Indo-Chine-

siska subregionen innefattar den Bortre Indiska halfön med
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undantag af Malakkahalfön. I norr sträcker den sig in i Syd-

China upp mot Shanghai samt innefattar sålunda Assam, Birma,

Siarn utom Siamesiska Malakka, Franska Indo-China samt några

af Chinas södra och sydöstra provinser. Den Indo Malajiska

underregionen omfattar hela den malajiska arkipelagen väster

om en linie, dragen mellan Lombok och Celebes, samt Malakka-

halfön. Siarn räknas sålunda till tvänne af dessa underregio-

ner, nämligen den Indo-Chinesiska och den Indo-Malajiska.

Den WALLACE'ska tolkningen är så till vida riktig, som att i

de delar af Egentliga Siarn, som ligga norr om cirka 13° nord-

lig latitud, den Indo-Chinesiska djurvärlden är den förhärskande.

Emellertid synes det mig, som om den af Wallace föreslagna

gränsen mellan den Indo-Chinesiska och den Indo-Malajiska

underregionen blifvit dragen något för långt mot norr, och

bättre hade nog varit, om den blifvit satt, som föreslagits i

detta arbete, ungefär vid 12° nordlig latitud i stället för vid

ungefär 13° 60
r

n. lat. Söder om 12° är nämligen den Indo-

Malajiska faunan den förhärskande, ehuru en hel del bland-

former kunna skönjas i gränsområdena.

Innan jag börjar min korta redogörelse öfver den siame-

siska faunans sammansättning, vill jag dock nämna några ord

om vegetationsförhållandena inom de olika delarna af landet.

Siams skogsområden kunna lämpligen uppdelas i två stora

hufvudgrupper, nämligen 1) ständigt gröna och 2) torrskogar.

Dessa två hufvudgrupper kunna sedan uppdelas i olika under-

afdelningar. Under gruppen ständigt gröna skogar falla a) litto-

rala skogar, b) tropiska, ständigt gröna urskogar och c) semi-

tempererade, ständigt gröna urskogar och under den andra

gruppen komma a) laterit-skogar b) torra blandskogar och

c) teak-skogar.

De littorala skogarna betäcka endast en mindre del af lan-

det och anträffas endast på sådana ställen nära kusten, hvar-

est landet är lågt, bildadt af gyttja eller täckt med saltvattens-

sumpmarker. De största äro belägna kring mynningen af

Menam Chao Praya-floden och längs norra stranden af Siarn-
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viken, samt bestå hufvudsakligen af trädlika former tillhörande

mangrovefamiljen (Rhisophoracece).

De tropiska, ständigt gröna urskogarna betäcka en stor

del af landet. De sträcka sig i tvänne breda bälten, af hvilka

det ena går från Chantaburi längs den östra gränsen upp mot

Fig. 3. Öppen urskog i Norra Siarn.

Udon-distriktet, och det andra från sydligaste Siarn längs efter

västra gränsen af mellersta och norra Siarn, där det så små-

ningom öfvergår i de semi-tempererade skogarna i norra Siarn.

De mest karakteristiska träden i dessa vidsträckta och så godt

som alldeles sammanhängande skogar utgöras af de jättelika

Dipterocarpus turbinatus och Hopea odorata blandade med

Xylia xylocarpa, Buxus sinensis, Caesalpinia sp. med flera

trädslag. Under dessa skogsjättar utbreder sig en tät under-

vegetation af buskar, bambo samt tusentals smärre växter,
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bland hvilka särskildt märkes de till familjen Zingiberacece

hörande arterna.

De semi tempererade skogarna betäcka bergen och de

högre liggande trakterna af Norra Siarn och bestå af en bland-

ning tropiska och tempererade former. Sålunda anträffas här

bambo och palmer blandade med tallar, ekar och kastanjer.

Dessa senare äro nära besläktade med den europeiska formen,

Fig. 4. Vegetationsbild från toppen af Loi Koon Tan (Norra Siarn).

men i motsats mot denna förlora de icke årligen sina blad

utan visa en ständig grönska.

Laterit-skogar kallas sådana, som bestå af träd, hvilka

bäst trifvas på laterit jord. Sådana skogsområden anträffas

hufvudsakligen i östra Siarn, men förekomma äfven här och

hvar inom de öfriga delarna af landet med undantag af de

sydligaste trakterna. De mest karakteristiska träden utgöras af

Shorea obtusa, Pentacme siamensis och Dipterocarpus tubercit-

latus. Dessa skogsområden äro icke så täta och ogenomträng-

liga som de ständigt gröna skogarna, och under den torra
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årstiden fälla de äfven sina blad. Undervegetationen består

här hufvudsakligen af gräs.

De blandade torrskogarna anträffas i de delar af landet,

där jorden icke består af laterit, men där naturförhållandena

för öfrigt likna de trakter, som äro täckta af laterit-skogar.

Hufvudmassan af dessa skogar utgöres af bambo och af träd

hörande till släktet Lagerstroemia. Dessa s. k. blandade torr-

skogar öfvergå omärkligt i norr i de torrskogar, som, efter det

Fig. 5. Jättestora ficusträd vid Doi The (Norra Siarn).

vanligast i dem förekommande trädslaget, lämpligen kunna be-

tecknas med namnet teak-skogar.

De områden af mellersta Siarn, som icke upptagas af ris-

fält, sockkerrörs- eller tobaksodlingar, bestå hufvudsakligen af

stora med elefantgräs och vass betäckta sumpmarker. Här och

hvar finnas äfven en del större eller mindre vattensamlingar,

där Nymphea lotus, Nymphea rubra ocli Eichornia speciosa

växa, och med sina vackra färger sätta lif i den eljes enfor-

miga och tröstlösa taflan.

För att nu återgå till faunan vill jag först nämna några

ord om däggdjuren. Aporna representeras af en mängd

former. Af de människoliknande apornas grupp finnes dock
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endast en representant, nämligen gibbonen, som dock före-

kommer i ett par olika arter. Den allmännaste är den hvit-

handade gibbonen Hylobates lar•<, af hvilken finnas två färg-

varieteter, den ena svart och den andra h vit. Båda dessa

varieteter finnas dock och uppträda tillsammans i samma flock.

Gibbonen är ett utprägladt träddjur, som så godt som uteslu-

tande förflyttar sig bland träden med tillhjälp af sina långa

armar, och det är förvånansvärdt, med hvilken fenomenal has-

tighet de förmå att förflytta sig bland träden.

Fig. 6. Timmerdrifning i teak-skogarna.

Denna art förekommer mest i bergstrakterna i det inre af

landet, men längs kusten af Siamviken finnes äfven en annan

art, Hylobates pileatus Gray.

Släktet Presbytis bland de långsvansade aporna represen-

teras af flera arter såsom P obscura halonifer, P. o. flavicauda,

P. crepuscula m. fl. Den sistnämnda formen, som bebor de

norra delarna af landet, är synnerligen vacker med sin silfver-

grå päls. Af kortsvansade apor finnas äfven ett flertal arter,

bland hvilka svinsvansapan (Macaca andamanensis Bartlett.)

är den bäst kända.

Halfaporna äro representerade genom ett enda släkte, och

hit hör lorin, Nycticebus coucang Bodd. Detta är ett utpräg-
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ladt nattdjur, och om dagen sitter det hopkrupet såsom en

boll, döljande sig bland grenarna i något tätt träd.

Särskildt bland kineserna, men äfven bland siameserna,

anses lorin medföra lycka, om den befinner sig ombord på ett

fartyg. I fångenskap befintliga loris anträffas sålunda ofta om-

bord på fiskebåtarna, ty såsom siamesen säger: »ett fartyg som

medför en lori, kommer alltid i åtnjutande af god vind». Lorin

kallas därför af siameserna »ling lom», d. v. s. vindapa.

Flädermössens stora grupp är rikt representerad öfver

hela landet, och en mångfald olika arter hafva där blifvit iakt-

tagna, från de stora fruktätande flygande hundarna af släktet

Pteropus till de små insektätande medlemmarna af släktena

Tylonycteris, Rhinolophus och Hipposiderus. De sistnämnda

eller hästskonäsorna äro, såsom namnet antyder, särskildt ut-

märkta för de egendomliga, bladlika bihang, som sitta fastade

kring nosen. De två sistnämnda släktenas medlemmar äro sär-

skildt allmänna i de vidsträckta grottor, som förekomma här

och hvar i bergen.

Till insektätarnas ordning höra äfven de om ekorrar på-

minnande arterna af släktet Tupaia, som är egendomligt för den

Orientaliska regionen, där de förekomma talrikt öfverallt med

undantag af på Ceylon, Formosa, Andamanerna och Celebes

Sina närmaste släktingar hafva de bland de i Afrika lefvande

medlemmarna af familjen Macroscelidce eller snabelmössen. I

Siarn hafva flera arter blifvit funna, såsom Tupaia belangeri

belangeri, T. b. laotum och T. glis wilkinsoni, de två först-

nämnda allmänna i de nordligare delarna af landet, den senare

på Siamesiska Malakka.

Rofdjurens stora grupp är äfven talrikt representerad i

Siarn. Af familjen Ursida? finnas två om icke tre arter. Hit

hör sålunda den stora svarta med en hvit hästsko på bröstet

försedda Himalaya-björnen (Ursns tibetanus Cuv.) samt den

mindre, men likartadt tecknade malajbjörnen (Helarctos mala-

yanus Raffl.). Den förstnämnda af dessa arter förekommer

dock endast bland norra och nordvästra Siarns bergstrakter,

medan den senare förekommer i mera sydliga områden. Mård-
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familjen (Mustelida?) representeras af några underarter af den

indiska mården (Mustela flavigula). Sålunda hafva några ex-

emplar af hufvudarten blifvit insamlade i norra Siarn, medan de

närstående formerna Mustela flavigula peninsularis Bonh. och

M. f. indochinensis Kloss förekomma, den förstnämnda på Sia-

mesiska Malakka och den senare i sydöstra Siarn. Ett synner-

ligen märkvärdigt djur är illergräflingen {Helictis personata

Geoffr.)- Till färgen är den på öfversidan brungrå, medan

undersidan är smutshvit. Från hufvudet löper ett hvitt band

längs halfva ryggen, och på pannan strax ofvan ögonen finnes

ett halfmånforrnadt äfvenledes hvitaktigt parti. Nosen är långt

utdragen och trubbig samt afskild från öfverläppen genom ett

smalt, hårbeklädt område. Till sitt lefnadssätt är illergräflingen

föga känd, men troligen är den ett utprägladt nattdjur, som

tillbringar sitt lif i ensliga skogar. På Siamesiska Malakka

har äfven anträffats den gräflingarna närstående Arctonyx dic-

tator Thos., ehuru den förefaller att vara mycket sällsynt.

Vilda hundarter förekomma äfven i Siarn, ehuru de på

grund af sin skygghet äro föga kända. Troligen tillhöra de

samma art, som bebor Malakka-halfön, Sumatra, Java och Bor-

neo. Schakaler, troligen tillhörande arten Thos aureus cruse-

manni Matschie, förekomma äfven, ehuru sällsynt. Familjen

Viverrida? representeras äfven af flera arter tillhörande släktena

Paradoxurus eller palmmårdarna och mungos, däribland den

stora krabbätaren Mungos urva Hodgs. Den sistnämnda, hvil-

ken uppnår en längd af cirka *U meter, af hvilken svansen

mäter omkring 30 cm., lefver till en stor del i vatten, där den

fångar krabbor och grodor, som hufvudsakligen utgör dess

föda. Till färgen är den brungrå, men kan äfven synas grå-

aktig till följd af att håren äro försedda med långa, hvitaktiga

spetsar. En väl markerad hvit strimma löper längs halsens

sidor från mungipan fram till skuldran. De egentliga katt-

djuren representeras först och främst af tigern, hvilken före-

kommer öfver så godt som hela landet. Leoparden är äfven

ganska talrik, och i södra Siarn anträffas äfven den melauis-

tiska varietet, som i dagligt tal går under benämningen svarta

Fauna o. Flora 1918. Haft. 1. ,si; t.
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pantern. Talrikast äro naturligtvis båda dessa arter i de stora

skogsområdena, men både tigern och framför allt leoparden

förekomma äfven i de mera bebyggda delarna af landet, och

leoparden kan till och med blifva till ett riktigt gissel för en

by genom sin närgångenhet. Sårad anfaller leoparden alltid

och är då på grund af sin vighet och snabbhet mycket farlig.

Att den eljes anfaller människor hör till undantagen, men under

min vistelse i Östra Siarn 1912 hade jag den stora turen att

få fälla en människoätande leopard. I regeln är det alltid

gamla djur med dåliga tänder, som blifva människoätare. Träd-

leoparden (Felis nebulösa Griffith) förekommer också ehuru

sällsynt i norra och västra Siarns bergstrakter. Den kastanje-

bruna och högbenta Temmincks katt (Felis temminckii Vig &

Horsf.) lefver äfven sitt undangömda lif i de stora skogsom-

rådena. Ehuru endast af en medelstor hunds storlek är den

mycket rofgirig och farlig samt mycket fruktad af bergsbefolk-

ningen. Ett flertal mindre kattdjur finnas likaledes såsom t. ex.

Felis viverrina Benn. och Felis marmorata Martin.

Ett synnerligen egendomligt djur är den till familjen Vi-

verridce hörande Gairdner's binturong (Arctitis gairdneri Thos.).

Den är försedd med en lång, yfvig gripsvans och tillbringar

sitt lif uppe bland träden. Till färgen är den nästan svart.

Den förekommer sparsamt i södra och sydöstra Siarn och ut-

gör en väl begränsad art. Den siamesiska binturongen skiljer

sig från de andra närstående arterna genom sin storlek.

Af gnagare finnas i Siarn ett flertal arter. Talrikast före-

komma ekorrarna, bland dem äfven de stora till släktet Petau-

rista hörande flygekorrarna. Dessa, som om dagen föra ett

undangömdt lefnadssätt, visa sig särskildt under månljusa kväl-

lar. Den vanligaste arten är Petaurista lylei Bonh., och det

är ganska egendomligt att iakttaga dessa djur, när de med

utspänd flyghud segla från träd till träd. Till släktet Sciurus

hör ett stort antal bjärt färgade former, allt ifrån den rent

svarta Sciurus nox Wrought., som endast finnes längs östra

kusten af Siamviken, till den hvita Sciurus finlaysoni Horsf.,

eller den bjärt kastanjeröda 5. ferrugineus cinnamomeus Temm.
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De svarta med gulbrun undersida försedda jätteekorrarna af

släktet Ratufa höra äfven till de märkbaraste. Dessutom finnas

naturligtvis en stor mängd råttor och möss samt diverse andra

smärre gnagare, bland hvilka särskildt märkas bamboråttor

tillhörande släktena Cannomys och Nyctocleptes. Piggsvin före-

komma äfvenledes, liksom en art hare {Lepus siamensis Bonh.).

Elefanten är tämligen allmän i norra Siarn och i gräns-

trakterna mot Birma och Tenasserim. Den är af siameserna

ansedd såsom helig, och det är därför förbjudet att skjuta den

utan konungens tillstånd. Två arter noshörningar lefva i

Siarn, ehuru de äro sällsynta. I de norra distrikten, och sär-

skildt i trakten af den lilla ruinstaden Chieng Sen, synes dock

den_lilla_ tyåhornade noshörningen {Rhinoceros sumatrensis

Cuv.) förekomma på de vidsträckta med högt och ogenom-

trängligt elefantgräs bevuxna sumpmarkerna. Han är den

minsta af alla nu lefvande noshörningar, och hans hud ar be-

klädd med ett rätt långt, brunsvart hår. I de sydvästliga

gränstrakterna förekommer den enhornade arten {Rhinoceros

sondaicus Desm.) i ringa antal, men dess utbredning mot norr

är ännu ofullständigt känd. Samma är förhållandet med den

malajiska tapiren (Tapirus Indiens Cuv.), hvars spår då och då

anträffas i de svårgenomträngliga urskogarna längs gränsen

till Tenasserim. Vildsvin förekomma i skogstrakterna, men äro

ännu föga kända. Troligen är det Sus cristatusVJagn., som be-

bor de norra delarna af landet, medan den i söder efterträdes

af en annan närstående art Sus cristatus jubatus Miller,

som är tämligen allmän på Malakkahalfön. Af familjen Tra-

gulidce hafva flera nära besläktade former anträffats, såsom

Tragulus kanchil affinis Gray från västra Siarn och Siamesiska

Malakka samt Tragulus kanchil williamsoni Kloss från norra

Siarn. Hjortdjurens afdelning är talrikt representerad. Mycket

allmän är muntjacken Muntiacus muntjac Zimm som i några

underarter finnes spridd öfver hela landet. Den förekommer

mestadels i täta och ogenomträngliga skogar, där den då och

då gifver sig tillkänna genom sitt egendomliga läte, som starkt

påminner om en hunds skällande. Muntjackarna kännas äfven
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igen på sina små, högst tvågreniga horn, hvilkas påfallande höga

rosenstockar äro längre än själfva hornen. Honan saknar horn.

Den ståtliga samburhjorten (Cervus unicolor equinus Cuv.) är

äfven tämligen allmän, likaså den lilla Cervus porcinus annami-

tlcas Heude. Denna senare art lefver mest bland det höga

gräset på slättbygden, medan samburn företrädesvis finnes i

bergstrakterna. Den vackra och egendomliga lyrhjorten {Cer-

vus eldi platyceros Gray), liksom den sällsynta och för Siarn

egendomliga Schomburgkshjorten [Cervus schomburgki Blyth.)

bebor de vidsträckta sumpmarkerna i norra och mellersta

Siarn. Utpräglade bergsdjur äro de egendomliga och svåråt-

komliga serowerna af släktet Capricomis, som i en eller två

former bebo otillgängliga bergstrakter inom skilda delar af lan-

det. Den indiska vattenbuffeln (Bos bubalus Linn.) är allmänt

domesticerad öfver hela landet, men lär väl näppeligen före-

komma i vildt tillstånd. Förvildade hjordar lära dock vara

att anträffa på några få platser, särskildt i de östra och västra

delarna af landet. Siarns finaste jaktbara villebråd är utan

gensägelse den stora och fruktansvärda gaurn {Bos gaurus

Ham. Smith), som i en eller två underarter förekommer tämli-

gen allmänt i de med täta urskogar bevuxna delarna af landet.

En fullväxt gaurtjur mäter cirka 2 meter i boghöjd, och det är

i sanning en imponerande syn att möta dessa djur. De gå

vanligen i hjordar på några få individer, men de riktigt gamla

tjurarna äro för det mesta ensamma. Till färgen äro de brun-

svarta med en anstrykning af oliv. Benen nedanför knäen äro

hvitaktiga. De äro mycket skygga och vaksamma samt låta

sällan jägaren närma sig inom håll. En sårad gaur är mycket

farlig, och liksom den afrikanska buffeln hafva de den fula

ovanan att gå i en halfcirkel tillbaka mot sitt eget spår. Där

invänta de nu den framträngande jägaren, hvilken de sedan

blixtsnabbt anfalla bakifrån. På samma lokaler som gaurn

förekommer äfven bantengen (Bos banteng Raffl.), ehuru den

tyckes vara mindre allmän. En art myrkott (Manis javanica

Desm.) har äfven blifvit anträffad i Siarn.

(Forts.)



En fågel — Rödhämplingen (Carpodacus

erythrinus) — hvars yttersta förelöpare
stå redan nära Sveriges gräns.

Af

Einari Merikallio.

Riihimäki, Finland.

^\n'|)/7PSJ^ödhämplingen är en af de östliga arter, hvars

'Kiniill!l|!iii'l'W^5t^
utbrednings västgräns skär Fenno-Skandia, men

&~^^~ "~
.
:nar icke hunnit omfatta det helt inom sig.

j

'mm~^ jm Några af dessa gränser ligga långt borta från

^S^^^m^g0Sm Sverige, [t. ex. dvärgsparfvens, Cynchramus

!&' jåSSL pusillus (Pall)] och brunhufvade gulsparfvens

[Emberisa aureola (Pall)], några åter ligga närmare [t. ex.

nordiska löfsångarens, Phylloscopus borealis (Blås)], och någras

utbredningsområde åter fattar en mindre eller större del af

Sverige inom sig [t. ex. videsparfvens, Cynchramus rusticus

(Pall)] och svartsnäppans (Totanus fuscus L.)]. Rödhämp-

lingen har hört närmast till de förstnämnda. Vi vilja här

icke närmare granska utbredningen af denna fågel, som har sin

hemort i Sibirien, östra och norra Europa och som ett par

gånger träffats i södra Sverige (hösten 1839 på Gottland

och år 1884 utanför Halmstad), utan inskränka oss bara till

att, enligt Nordens Fåglar (andra upplagan), kort nämna dess

västligaste häckplatser i Finland: »I sydöstra Finland och an-

gränsande ryska trakter är han en vanlig häckfågel kring

Ladoga och Onega. Västerut är han vida fåtaligare, så vid

Kuopio, Tavastehus och Hälsingfors; ännu vid Tvärminne,
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öster om Hangö, häckar dock årligen något par; Iisalmi (1868,

enl. Mela) och Sotkamo (1886—86, Hollmerus) äro de nord-

ligaste, säkert kända häckplatserna, äfven vid Tammerfors och

vid Tammela är han funnen häckande.» Däremot torde upp-

gifterna om fynd af rosenfinken eller dess ägg vid Muonio,

Enare, Tanaälfven och vid Ponoj på Kolahalfön ej vara tillför-

10
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24 juli 1911 en sjungande fågel. De två bredvidliggande punk-

terna mycket västligare, i mellersta Österbotten i Haapavesi

socken, tyda på Carpodacus-fynd, som författaren sistförflutna

vår där gjorde. Den 5 och 6 juni (1917) vistades på stranden

af Ainalijärvi, nära gården Son ni, en hane, sjungande i löf-

träd, buskar och enskilda träd på ängen. På den senare da-

gen iakttogs den i sällskap med en annan fågel, som troligen

var en hona. Ett par dagar senare träffade jag en sjungande

hane nära Korkattijärvi sjö. Fågeln vistades i trädgården till

gårdarna Mäyrä och Rantonen.

En irrpunkt ligger långt norr i Kuusamo, nära ryska grän-

sen. Där hörde jag den 22 juni 1917, på roddfärd i sällskap

med en liten naturvetenskaplig undersökningsexpedition, dess

lättkända sång nära en gård på stranden af den långa och

smala Paanajärvi sjö.

Närmast svenska gränsen är rödhämplingen påträffad i

Ii, i Olhava by. På en resa från Uleåborg till Rovaniemi

hörde jag från tåget på Olhavas hållplats en starkt visslande

sång »hyytita-tiu». Enär sången då var mig obekant — min

första bekantskap med fågeln gjorde jag nämligen på ett så

sällsynt ställe, som på fågelns yttersta fyndpunkt och från

tåget — var jag säker på att få träffa på en för dessa trakter

ny fågel och afbröt därför snabbt min resa och lyckades också

efter en halftimmes paus i sången få på nytt höra sången och

äfven senare skjuta fågeln. Den för hanen karakteristiska

mörkröda färgen kan man inte märka hos den, den är tvärtom

helt och hållet gråbrun, täckfjädrarna på vingen med ljusare

kanter, under hvit, bröstet och i synnerhet strupen med grå-

bruna prickar. Troligen var fågeln en ung hane, och möjligt

är, att denna dräkt är normal för unga hanar, en sak, hvarom

jag icke fått någon upplysning i den litteratur, som stått mig

till buds.

Huruvida rödhämplingen nyligen utbredt sitt häcknings-

område (jag förmodar, att förenämnda fynd tyda på fågelns

häckning) eller de endast äro ett resultat af nya noggrannare

undersökningar, är svårt att med full säkerhet säga. Det är
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ändå möjligt, att någon slags stöt i fågelns utbredning på de

sista åren inträffat. Ett sådant antagande, hvad fågelns före-

komst i trakten af Hälsingfors beträffar, uttalar Rolf Palm-

gren (Helsingforstraktens fågelfauna, Acta Societas pro Fauna

et Flora Fennica 38, N:o 2, s. 83). Till ett sådant resultat

kommer han efter att ha jämfört fågelns nutida förekomst där

med äldre uppgifter.

Det är således icke omöjligt att snart åter få träffa denna

vackra fågel, och kanske till och med häckande, inom Sveriges

gränser. Dess korta, glest upprepade, kraftiga och klara hviss-

ling, hyytita-tiu väcker genast uppmärksamhet. Vi innesluta

denna, kanske en blifvande svensk nybyggare i ärade svenska

ornithologers ynnest.

Till ofvanstående må erinras, att såsom på sin tid medde-

lats i denna tidskrift, dvärgsparfven sannolikt häckat i Juckas-

järvi 1911.

Rosenfinken plägar, såsom är väl kändt, skrida till häck-

ning, innan hanen erhållit den vackra röda dräkten, som känne-

tecknar hans fulla utveckling.

Red.



t
Carl Finnilä.

Bland de många sorgebudskap, som på sista tiden så godt

som dagligen nått oss från Finland, kom nyligen ett som

direkt rörde denna tidskrift och dess läsekrets, ty det gällde

en av våra medarbetare. Detta bud malde, att Amanuensen

Carl Finnilä blifvit ett af offren i striden för hans fädernes-

lands frihet och lagbundna ordning.

Han var svensk österbottning från Vasa. Det ligger en

klang häri, som minner om en kärnfrisk stams månghundra-

åriga kamp för frihet och rätt mot österns barbari. Hvar

skulle han naturforskaren, jägaren och friluftsmannen stå om

ej i första ledet bland sina ättebröder i denna kamp, som nu

ånyo blossat upp och tyvärr tagit sig vidrigare former än

någonsin. Han skyndade också därför från Hälsingfors för att

sluta sig till frihetskämparne i norra Finland, men hann aldrig

fram. I sällskap med en sin kamrat Amanuensen Karl Erik

Ehrström blef han öfverfallen på vägen af röda banditer, som

ryckte de båda obeväpnade unga männen ur släden och fegt

och nesligt sköto ned dem. — Deras och deras många andra

mördade landsmäns blod faller på en vansläktad tids feghet. —
Men den sak de ville strida för, frihet, rätt och kultur, får och

kan ej dö.

Fil. kand. Carl Finnilä var vid sin död e. o. amanuens

vid universitetets zoologiska museum i Hälsingfors. Det för-

unnades honom ej att nå högre ålder än 26 år. Likväl hade
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han hunnit uträtta ett godt arbete särskildt på ornithologiens

fält. Han hade företagit flera resor till Finska Lappmarken

och dessa nordliga trakters natur var honom särskildt kär,

såsom så varmt framlyser ur hans lifliga skildringar däraf i

boken »Bortom polcirkeln», som kom ut i slutet af förra året.

Smärre meddelanden af hans penna ha tryckts, förutom i denna

tidskrift, i »Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora Fennica» och

»Finsk Jakttidning». Större fågelfaunistiska afhandlingar af

hans hand äro införda i »Acta Soc. pro Faun. et Flor. Fenn.»

Han var ifrig jägare och varmhjärtad naturvän. Af alla

sina vänner var han afhållen och skattad för sitt glada och

öppna väsen.

Hans minne skall därför lefva.



Smärre meddelanden.

Kråkornas sofplatser.

Med anledning af E. L:s artikel i denna tidskrift, haft. 2, 1917,
om »Kråkornas vana att uppsöka gemensamma sofplatser» får jag

meddela några iakttagelser häröfver.

Under förra hälften af november månad i fjol vistades jag en
tid på Visingsö i samband med rödingleken. När vi tidigt om
morgnarna gåfvo oss af till fisket, sågos stora flockar af kråkor
och kajor i dagningen lämna sina samlingsplatser i skogen norr

om kyrkan och på tämligen stor höjd flyga bort öfver ön. Efter

allt att döma flögo åtminstone största delen till fastlandet. Kräk-
och kajantalet i flockarna kunde med säkerhet beräknas till flera

tusen- till tiotusental.

Då det intresserade mig att se efter, hvilka sofplatser kråkorna
valde, sökte jag en kväll, när jag var ute och gick i ofvan berörda
skog, med ledning af skränet mot sofplatsen. Kråkor och kajor

kommo nu i stort antal från alla håll flygande mot skogen i skym-
ningen, närmare bestämdt kl. 4,45— 5 e. m. Efter ungefär en kvart var

sträcket i allmänhet slut. Medan jag under tiden nått samlings-

platsen, hade det blifvit så mörkt, att fåglarna ej kunde se mig på
på marken. Med enstaka undantag voro de nu tysta, men flögo

fortfarande lifligt omkring och bytte ofta om nattkvist. De sutto

ofta 4— 5 i samma träd, synliga mot himlen, alltid öfverst i träd-

kronorna och tämligen långt ut på grenar och kvistar. De syntes

lika gärna välja tall som gran och lärkträd, hvilka senare nu voro
afbarrade. Slog man med en käpp mot trädstammarna, lyfte hundra-
tals fåglar under fullkomlig tystnad och flögo till någon plats i

närheten. Det område sofplatsen omfattade var jämförelsevis stort.

Antalet fåglar låter sig ej gärna uppskattas, men torde uppgått till

tiotusental. Skogen på sofplatsen utgjordes af högvuxen, tät och
jämn barrskog af gran, tall och lärkträd.

Liksom i de af E. L. omnämnda fallen ligga sofplatserna här

på en ö. Att så ingalunda alltid är förhållandet är ju dock all-

mänt bekant. Utanför Uppsala hafva kråkorna t. ex. en samlings-

plats i skogen utanför hospitalet mot Starbo och Ultuna-gärdena.

Här har jag sett stora mängder kråkor på nattkvist om hösten före

dagningen. En annan samlingsplats finns (eller fanns) i skogen på
andra sidan Eöret, där jag om våren i första dagningen sett flockar

på många tusental lämna sofplatsen.
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Liksom vid Visingsö består skogen på båda dessa platser af

jämn, tät och högvuxen barrskog af gran och tall.

Detta om själfva saken. Hvad mård-teorin angår förefaller den
mig föga sannolik. Förutsatt att mården förr härjat på sofplat-

serna, hvilket synes mig högst problematiskt, måste det förefalla egen-

domligt, att sådana stora öar, som de i detta fall nämnda (Öland,

Lidingön), af kråkorna instinktivt skulle uppfattas som mårdfria.

Härtill kommer att ett stort antal (med säkerhet det allra största an-

talet) sofplatser inom landet ej ligga på några öar, och, hvad som
härvid är viktigare, ej äro sådana, att någon nedärfd mårdskräck
kan användas som förklaringsgrund, hvarför de blivit valda. De af

mig från Uppsala-trakten omnämnda sofplatserna torde snarare

kunna anses som teoretiskt lämpliga mårdtillhåll.

Kråkorna och kajorna (sannolikt äfven råkorna) synas till sof-

platser föredraga eller fordra skogsdungar med högvuxen, tät och
jämn skog. Möjligt är att de i trakter, där öar finnas, före-

draga dessa. Härvidlag torde de dock endast öfverensstämma med
flera andra fågelarter, hvilka, antingen sedan de efter häckningstiden

samlat sig i flock, eller innan de börjat häcka, söka nattplatser om-
gifna af vatten. Kända exempel härpå äro svalor och starar. I

norra Vättern har jag vidare flera somrar sett en eller ett par häg-

rar om kvällen sträcka ut mot skärgården och äfven iakttagit, på
hvilken ö de bruka öfvernatta. Och härvid är att märka, att dessa

hägrar ej sökte sin föda i den delen af sjön (i allmänhet i mindre
sjöar och dammar inåt land), utan endast sökte sofplatser där.

Vid Aneboda i Småland bruka hägrarna öfvernatta på en udde,
som skjuter ut i sjön Stråken, sålunda äfven här till större delen

omgifna af vatten.

Att denna förkärlek för öar eller genom vatten från bygden
isolerade sofplatser för starens eller hägerns vidkommande ej kan
sättas i samband med mården, synes mig klart. Rent mänskligt

att döma är den ju välmotiverad. Sedan beror det ju på om man
vågar tilltro dessa arter någon sådan mänsklig omdömesförmåga,
eller bör anse, att deras handlingar i detta fall uteslutande ledas av

dunkla erinringar af längesedan döda generationers erfarenheter.

Förklaringen återstår i så fall att finna. Frågan torde dock hafva
en allmännare räckvidd än ett eventuellt orsakssammanhang med
forntida mårdhärjningar skulle tillåta. Kanske erfarenheten helt

enkelt (och detta ofta i sen tid) lärt fåglarna, att vissa platser,

som i öfrigt äro lämpliga, erbjuda särskildt stor trygghet eller

ostördhet. Att dessa platser i ett stort antal fall ligga på öar inne-

bär ju intet anmärkningsvärdt.

O. 0—71.

En nyinvandrad växt på Lidö.

Den 8 juni iqij gladdes jag mycket att vid stranden straxt

innanför tångbältet finna ett (1) blommande exemplarafen för mig
dittills här ej påträffad växt. Dess grågröna, kålliknande blad och
om Buntas officinalis, de nu i Mälaretrakten alltför vanliga Ryss-
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gubbarna, påminnande habitus, sade mig att det var hatis tinctoria,

Vejden. Som r.ämndt har den med säkerhet aldrig blifvit sedd här

och ej heller förekommer den på de till Lidö hörande holmarne,

Västerholmen, Gyltan, Örskär eller Skabbholmen, etc, hvilket äfven

framgår af, att H. Hesselman i sitt arbete: Zur Kenntnis des Pflanzen-

lebens schwedischer Laubwiesen, etc. Jena 1904, som vid utarbe-

tande af denna monografi särskildt haft Skabbholmen till operationsbas,

ej med ett ord nämner denna växt i den häröfver meddelade (sid.

342 —345) dubbelspaltiga växtförteckningen, upptagande icke mindre

än 354 arter af Fanerogamer och Kärlkryptogamer.

Enligt all förmodan har dess spridning hit så tillgått, att frö

blifvit uppdrifvet på andra sidan tångbältet genom det synnerligen

höga vattenstånd, som var rådande på hösten iqii. Nog är möj-

ligt, att frön af Isatis förr drifvit i land här; enligt den af Botaniska

Sällsk. utgifna: Stockholmstraktens växter, StMm. 1Q14, finnes den
»flerstädes på holmarne öster om Blidö», och vidare på det relativt

närbelägna »Kapellskärsfyr och flerstädes på skären», hvilka äro de

närmaste Lidö angifna växtlokalerna, men på den hårda klapper-

stenstranden ha de ej fått fäste eller ro. Men naturligtvis har också

nu det höga vattenståndet underlättat, att frön öfverhufvudtaget

kommit i drift.

Följande år funnos tre (3) blommande exemplar, hvilket, då
växten är tvåårig, alltså först i andra året blommande, tyckes tyda

på tvänne transporter, men då detta förefaller mindre troligt, är

väl antagligare, att blott en invasion ägt rum, och att dessa frön

af någon orsak ej kommit att gro förr än 1913. Äfven tycker jag

mig böra ha lagt märke till, om några ettårsplantor då funnits, men
några sådana ha ej antecknats.

På hösten 191 5 var det däremot sådan mängd af sådana, att

jag ansåg mig ha råd utplantera en 25 stycken på annat ställe, och

1916 stod hela stranden, som härigenom alldeles ändrat karaktär,

grågul af de ståtliga strandväxterna. Hela antalet blommande upp-

skattadt efter räkning af en del tror jag säkert vara mellan 3- ä 400
stycken, och stodo de i tätt slutet samhälle. Visserligen säger

Gadd, P. A.: Underrättelse om Färge-Stoften Veides Plantering och

Ans i Finland, etc. Abo ijéo i § 3: »At under Veide-Wäxten, man
dock håller Marken fri för Ogräs, är högst nödigt. Får, de göra

på... Weide-Landen, i denna afsigt, mycken nytta; Ty fåren upäta

och bortrensa alt Ogräs: men afbita icke et enda Stånd af Weide-
Wäxten». Men dofhjortarna, hvilka på försök erbjödos ett stånd, åto

detta med synnerlig begärlighet, och har jag ingenstädes sett, att

den uppgifves vara giftig.

Genom den hårda våren 19 16 hade de flesta ettårsplantorna

gått ut, så att det sommaren 191 7 blott funnos sex (6) blommande
stånd, men det stora antal ärsplantor, som funnos denna sommar,
låter en med visshet antaga, att artens bestånd här är tryggadt.

Lidö i Februari 19 18.

C. Otto G. Wibom.
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En korsnäbbsvärm i juni 1916.

Den sena och kalla våren 191 6 var i många fall märklig med
sina skarpa nordliga vindar och med nattfroster till långt in i juni

eller omkring den 15, så att bladen af häckspirean (Spircea salici-

foliä) stodo svartbrända. Ja, t. o. m. enarna, mina synnerliga

favoriter, tyvärr denna vår i stor myckenhet stodo alldeles röda,

utgångna. Detta till stor del troligen däraf, att dessa på grund

af den gynnsamma hösten året förut hade skjutit långa skott, hvilka

sedan ej hunnit förvedas. Äfven granarne hade här och hvar röd-

bränts så, att smärre exemplar dött ut.

Men något som jag aldrig sett omtaladt, är, att omkring armtjocka

tallar blifvit hvitsvedda och stodo som försiljrade, hvilket såg mycket
besynnerligt och främmande ut, i synnerhet i solljuset och mot den

ljusgröna vårmarken. Körsbärsträden stodo ännu 27 juni i blom,

ehuru något på retur. Äppelträden däremot hade nyssnämnda dag

slagit ut i fullt flor. Den 2 juli hade vanliga syrenen nyss visat

blommorna, då den persiska, ehuru med skyddadt läge åt norr och

med direkt södersol, ännu denna dato var i knopp och först den

1 1 juli börjat slå ut.

Detta i korthet nämndt för att visa den sent utvecklade vegeta-

tionen. Den 15 och 16 juni var svår nordlig storm med midt på
dagen +5 och duggregn. Dagen därpå var det om möjligt ännu
svårare oväder, men normalt barometerstånd. Den 18 juni var det

solsken och +io°, en del af stararna hade denna dag nykläckta

ungar, och själf sysslande i trädgården blef jag plötsligen alldeles häpen

höra: kytt, kytt, kytt, uppifrån luften liksom på en kall januaridag,

och onekligen hade denna kalla junidag stort tycke däraf, då en

stor korsnäbbsvärm kommande nord-nordvästifrån slog till i ekarna

strax ofvan mig. De flesta voro ungfåglar, men äfven äldre lax-

röda hanar.

Den 23 juni hade vi nöjet af ett besök af Professor Hessel-

mans, hvarvid korsnäbbarna naturligen kommo på tal. Äfven han

hade hört och sett dem, och då vi jämförde våra data, var det

just samma dag fast tidigare på f. m., som han från sitt sommar-
nöje vid Marum på Björkö, hvilket ligger omkring 6 kilometer

fågelvägen från Lidö, hade sett dem kommande äfvenledes norr-

ifrån, troligen just samma svärm. Sedermera den 28 juni har jag

antecknat »en korsnäbbsvärm igen, nu från Rådmansölandet af

ungefär samma storlek», nu på väg norrut.

Lidö i februari 1918.

C. Otto G. Wibom.

Ännu några ord om brunandhanarnes dräkter.

I okt. föregående år erhöll jag från Tåkern 2 st. gamla brun-

andhanar. Den ena i öfvergång till praktdräkter; den andra i full

praktdräkt. Den i öfvergång lämpade sig mycket bra för jämförelse

af de båda dräkterna: sommardräkt och praktdräkt. Den hade
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kvar af sommardräkten några fjädrar på den svarta gördeln kring

kräfvan och framryggen samt en och annan fjäder pa sidorna och
undre delen af kroppen, som gjorde, att den blef prickig på dessa
kroppsdelar, emedan sommardräktsfjädrarne äro mörkare än prakt-

dräktsfjädrarne. Hvad den svarta gördeln beträffar voro fjädrarne

från sommardräkten icke rent svarta utan stötte något i brunt och
grått, men så mörka att det blef en bestämd gräns mellan gördeln

och den askgrå delen af kroppen. Att dessa i brunt och grått

stötande fjädrarne tillhörde sommardräkten visade sig däraf, att

de lätt lossnade då man beströk dem och sålunda voro under fäll-

ning. De rent svarta med ljusa spetsar däremot sutto fastare.

Troligen försvinna de ljusa spetsarne längre fram, så att gördeln
blir rent sammetssvart. De grå fjädrarne på buksidan, som tillhörde

sommardräkten och som äfven lätt lossnade, då man berörde dem,
voro, som nämndt är, mörkare än motsvarande på praktdräkten

och saknade totalt den fina vattring, som finnes på motsvarande
fjädrar i praktdräkten.

Saknaden af denna vattring hos bukfjädrarne i sommardräkten
är enligt mitt förmenande en väsentlig skillnad mellan de båda
dräkterna. På ryggsidan och på de sidofjädrar, som täcka den
hoplagda vingen, finnes vattringen i båda dräkterna. Det andra
exemplaret i ren praktdräkt hade vattring på nästan alla de pärlgrå

fjädrarne och dräkten i sin helhet var om möjligt nästan vackrare

med renare färger än pä våren — en nyanlagd dräkt bör ju vara

snyggare än en nära årsgammal. — En liten skillnad på denna
nyanlagda praktdräkt och den på våren var dock, att den svarta

gördeln icke var fullt utväxt på framryggen, utan här gingo de
pärlgrå fjädrarne ända upp till den brunröda halsen. På skinnet i

öfvergång, som för tillfället förvarades i en källare, gick én olycka,

i det att råttorna en natt hade gnagt af stjärtpennorna det yttersta

gökbenet. För att emellertid det intressanta exemplaret icke skulle

blifva allt för stympaat, ersatte jag de förlorade stjärtpennorna med
motsvarande af en unghane (hade icke tillgång på någon gammal).
Då exemplaret visades för en känd ornitolog började han, tillfölje

af de urnupna stjärtspetsarna, tvifla på att det var en gammal fågel,

men lugnade sig, då jag omtalade missödet i källaren. — — — I

Vadstena Museum (Tåkerssamlingen) finnes en brunandhane i ren

sommardräkt skj. d. 21 juli 191 1. Äfven här saknas vattringen

totalt på undre sidan af kroppen.

I allmänhet kan sägas om brunandhanarnes dräkter, att sommar-
dräkten mindre och obetydligt skiljer sig från praktdräkten än hos
gräsänderna (släktes Atias) där dessa dräkter äro väsentligen olika.

Hvad angår brunandhanarnes sommarvistelse så är jag ense

med Prof. Lönnberg, att denna fråga står fortfarande öppen och
obesvarad. Att det stora flertalet lämnar Tåkern fram på eftersom-

maren, den sjö i Sverge där anden är talrikast, är ett faktum. Jag
har själf sett brunandflockar i början af juli öfvergifvit sjön, sty-

rande kosan åt söder, öfver Vättern. Men en och annan stannar

kvar åtminstone under vissa år, t. ex. fjolåret, då minst ett 1 o-tal

skötos på Hångers jaktmarker i okt. Det är icke troligt, att dessa
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varit borta under ruggningen och kommit tillbaka. De af mig be-

skrifna hade nog äfven stannat kvar under ruggningen, isynnerhet

den som sköts d. 21 juli 191 1. Af Prof. Lönnbergs uppsats i

ämnet synes, att en flock brunandhanar visat sig i Hosjön i Upland
d. 23 aug. förra året; och skulle man af dessa iakttagelser kunna
draga slutsatsen, att fåglarne vid ruggningstiden sprida sig i mindre
antal öfver hela landet. Men, som sagdt, materialet är ännu för

ringa för denna frågas nöjaktiga besvarande.

A. V. Engholm.

Då ifrågavarande brunandhanar benäget lämnats till påseende,

kan jag vitsorda ofvanstående beskrifnings riktighet. Det synes

emellertid framgå häraf såsom sannolikt, att brunandhanarnes som-
mardräkt är underkastad en viss variation. Den af d:r Engholm
den 2X

/i 191 1 tillvaratagna brunandhanen är ganska överensstäm-
mande med beskrifningen hos Naumann, hvarför väl också denna
torde vara riktig. Vattringen på buksidan torde nog vara ganska
varierande i sommardräkten och understundom alldeles saknas på
bukens midtparti, såsom af d:r Engholm omtalas.

Brunandhanarne synas bära sin sommardräkt mycket kort tid,

då fortplanteringen ju är sen, och fåglarne likväl redan i senare

hälften af sept. ha hunnit ganska långt i återförvärfvandet af prakt-

dräkten. Man skulle sålunda kunna vara böjd att antaga, att hela

sommardräktsanläggningen börjar att vara stadd i reduktion eller

hålla på att afskaffas. Vore detta fallet, skulle härigenom den stora

variationen med så att säga större eller mindre inslag af prakt-

dräkten i sommardräkten kunna förklaras. Den ursprungliga rena

sommardräkten hos hanen bör naturligtvis vara ganska lik honans.

E. L.

Ringraärkta hafsörnar återfunna i Sverige.

Genom konservator Alfr. Lindquist ha följande meddelanden
erhållits. Den 31 dec. 191 7 sköts af bondsonen E. Johansson i

Äleklinta, Alböke socken, alltså vid mellersta Ölands västra kust,

en yngre hafsörn, som bar en ring med inskriften: »J. A. Palmen,
Helsingfors, 7 (8) Finland». Örnen hade slagit ned på en väder-

kvarnsvinge, när den blef skjuten. Professor Palmen har senare

meddelat skytten, att hafsörnen ringmärkts af artisten Johannes
Snellman den 27 juni 191 7 i Geta socken på Åland.

Ännu en ringmärkt örn sköts vid Skäggenäs lotsplats den 4
jan. i år af lotsen Aström. Dess ring bar inskriften: »J. A. Palmen,
Helsingfors 9, Finland». Hvar den märkts har man ännu ej fått

någon underrättelse om.
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Några ord om Siams fauna och naturför-

hållanden.

Af

Nils GyldenstoJpe.

(Forts.)

vad beträffar Siams fågelfauna, så är den myc-

ket rik på former, och med vår nuvarande

kunskap kan man säga, att cirka 700 arter fin-

nas. Vissa delar af landet, och särskildt de

östra, äro emellertid föga kända, och det är

därför ingalunda otroligt, att fågelfaunan kan

ökas med ett ej ringa antal arter. I det följande kunna natur-

ligtvis endast de viktigaste och för Siarn mest karakteristiska

arterna omnämnas, och jag börjar med de till ordningen Pas-

seriformes hörande.

Kråkfåglarna (Corvidse) representeras af några arter, bland

hvilka märkes den helsvarta Corvus coronoides hainanus Stresm.

Den är mycket allmän i bebyggda trakter, men saknas heller

icke i skogsområdena, ehuru den icke finnes i de täta ursko-

garna. Här och särskildt i den täta och snåriga undervegetationen

lefva flera med våra skator besläktade former, såsom den lång-

stjärtade Urocissa occipitalis Blyth, och den vackert blåfärgade,

med röda ben och näbb försedda Cissa chinensis Bodd. I torr-

skogarna är den vackra Dendrocitta ruja Scop. allmän,

likaså den bronsgröna Crypsirhlna varians Lath. På Siame-

siska Malakka förekommer, ehuru sparsamt, äfven en till

släktet Platysmurus hörande art. I de högre bergstrak-

terna lefver en vår vanliga nötskrika närstående art {Gar-

rulus leucotis Hume). Familjen Dicruridce eller drongoerna är

Fauna och Flora 1918. Haft. 2. lann;
\
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utbredd öfver såväl den Afrikanska som den Orientaliska

regionen, och äfven i Siarn anträffas flera af dess medlem-

mar. De äro i allmänhet kännetecknade genom sin rent

svarta dräkt och sin klufna, mestadels långa stjärt. Hit höra

flera af Siarns vanligaste fåglar, såsom t. ex. Dissemuras

paradiseus LiNN., hvilken uppträder i tvänne underarter; vidare

Chibia hottentotta Linn., särskildt utmärkt genom de långa hår,som

sitta fastade på bakhufvudet, och flera arter tillhörande släktet

Buchanga. Af sommargyllingar finnas tre arter, af hvilka en

(Oriolus xanthonotus, Horsf.) endast förekommer i de sydli-

gaste delarna af Siamesiska Malakka. Liksom den europeiska

arten äro hanarna synnerligen praktfullt tecknade i gult och

svart. Släktet Gracula, tillhörande familjen Eulabetidce och

särskildt kännetecknadt genom sin svarta färgteckning och några

stora orangegula nakna hudflikar fastade på bakhufvudet och

hufvudets sidor, är representeradt genom två arter. Af star-

familjen (Sturnidce) finnas flera karakteristiska former tillhö-

rande släktena Spodiopsar, Oraculipica, Starnopastor och

Aethiopsar. Väfvarfåglar förekomma också inom den Orienta-

liska regionen, ehuru de i Afrika hafva sin vidsträcktaste ut-

bredning. I Siarn anträffas sålunda arter tillhörande släkterna

Mania, Uroloncha, Ploceus m. fl. Dessa fåglar göra ibland skada

på risfälten genom att i stora skaror infinna sig och bortplocka

riskornen. Finkfåglarna (Fringillidce) — synnerligen talrika

inom den Paläarktiska regionen — förekomma i ett mycket

ringa antal, och endast tvänne arter, Passer flaveolus, Blyth

och Passer montanus malaccensis, Dub. häcka i Siarn. Däre-

mot infinna sig medlemmar af släktet Emberiza under

flyttningstiderna. Lärkor äro äfvenledes sällsynta och endast

ett par arter, Mirafra cantillans williamsoni, St. B. och M.

assamica marionce St. B. äro karakteristiska för Siarn. Fa-

miljen Motacillidce tillhörande former uppträda hufvudsakligen

under flyttningarna men äro då ganska talrika. Ett undantag

göres dock af Llmonidromus indicus Gm. Nectariniderna eller

honungsfåglarna förekomma i flera arter. De äro i allmän-

het utmärkta genom sina prunkande, metalliska färger, men
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mera enkelt tecknade former uppehålla sig i urskogarna, så-

som t. ex. arter af släktet Arachnotliera. Vackrast bland de

siamesiska formerna är otvifvelaktigt den lilla Aethopyga sipa-

raja cara, Hume. Hanen är på hufvudet grönviolett; halsen,

ryggen, bröstet samt vingtäckarne mörkt karmosinröda; öfver-

gumpen gul; öfre stjärttäckarne gröna med stark metallglans.

På halsens sidor löpa två smala violetta med metallglans för-

sedda streck. Undre kroppsdelarna äro grönaktiga. Honan

är betydligt enklare färgad och öfvervägande olivgrön. Denna

art är tämligen allmän i buskvegetationen inom vissa delar af

Norra Siarn. Arachnechthra asiatica, Cyrtostomus pectoralis

och Cyrtostomus flammaxlllaris äro ganska allmänna.

I södra Siarn anträffas äfven här och hvar Leptocoma hasselti,

Temm, som dock har sin vidsträcktaste utbredning i sydligare

nejder. Bland familjen Diceidce märkas flera arter tillhörande

släktena Dicceum och Prionochilus. De anträffas mestadels

bland de parasitiska växter, som bekläda träden. Nötväckor

äro icke talrika, men några former lefva dock i de mera öppna

torrskogarna såsom t. ex. Sitta neglecta och Dencirophilafron-
talis, den senare i två underarter, af hvilka hufvudarten en-

dast anträffas i de norra, och underarten D. frontalis satura-

tior Hart i de södra delarna af landet. Mesar äro sällsynta,

och endast den svarta med en brandgul tofs på hufvudet för-

sedda Melanochlora sultanea är någorlunda talrik. Två för

Siarn särskildt karakteristiska törnskator, Lanius nigriceps

longicaudatus, Gould och L. hypoleucus siamensis, Gyldenst.

böra icke förbigås. Under flyttningstiden anträffas dessutom

ett flertal andra familjen Laniida? tillhörande arter. Till famil-

jen Prionopida? höra de små flugsnapparelika Hemipus picatus,

Sykes och H. obscurus, Horsf, af hvilka den sistnämnda är

en sydlig form. Till samma familj hör den genom sin långa nack-

tofs utmärkta Platylophus ardesiacus Cab. Den har endast blifvit

iakttagen i sydvästra Siarn men förekommer talrikt på södra

delen af Malakka-halfön. Sångarne fSylvidar) uppträda tal-

rikt under vintermånaderna, men flera arter häcka äfven i Siarn.

Hit hör den lilla skräddarfågeln (Sutoria sutoria, Först.). Den
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är särskildt egendomlig för sin bobyggnad. Ett större blad,

vanligen beläget nära marken, utses till boplats, och den lilla

fågeln »syr» nu ihop bladets kanter med fina trådar af växt-

fibrer. I det mellanrum, som sålunda bildats, samlas bomateria-

let hufvudsakligen bestående af bomull, och här lägger fågeln

sedan sina ägg, vanligen fyra till antalet. Till färgen äro de

blekt gröna med roströda fläckar.

Henicurus schistaceus och Henicurus leschenaulti indicus

Hart. båda tillhörande familjen Turdidce anträffas oftast vid de

små, strida bäckar, som äro så vanliga i Norra och Västra Siarns

bergstrakter. Med sina långa klykformiga stjärtar samt sin i

svart och hvitt gående färgteckning påminna de starkt om ar-

ior. En mycket allmän, till trastfamiljen hörande fågel, är sha-

man (Kittocincla macrurus tricolor, Vieill). Den är särskildt

känd för sin vackra, melodiska sång och därför högt skattad

såsom burfågel. Den är spridd öfver hela Siarn, ehuru den

företrädesvis uppehåller sig i snåriga bambudjungler. Mycket

allmän i trädgårdar, men för öfrigt äfven annorstädes, är den

svart och hvita Copsychus saularis, äfven den känd för sin

vackra och omväxlande sång. I södra Siarn lefver Zoothera

marginata, Blyth, men den har också anträffats i sydöstra

delen af landet, ehuru den förefallar att vara sällsynt. Dess-

utom finnas några arter af släktena Turdus och Monticola.

Familjen Liotrichidce representeras endast af tvänne arter,

nämligen Mesia argentauris Hodgs och Pterythius ceralatus,

Tick., båda sällsynta. En liten gröngul till familjen Sibiidce

hörande fågel är Herpornis xantoleuca Hodgs. Den förekom-

mer spridd öfver hela landet utom på slättbygden och på-

minner till sitt uppträdande om mesarne. De trastlika till fa-

miljen Brachypterygidce hörande arterna af släktet Myiophoneus

anträffas ofta vid bergsfloderna. Deras förnämsta födoämnen

utgöras af landmollusker, hvilka de krossa mot klipporna. Hö-

gar af skalfragment gifva vanligen ett tydligt vittnesbörd på före-

komsten af dessa fåglar. Till färgen äro de öfvervägande

mörkblå, och af ungefär en dubbeltrasts storlek. Bland de i

Siarn funna arterna märkas särskildt Myiophoneus eugenii
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Hume och M. temmincki Vig. Till familjen Timeliida? höra ett

stort antal hufvudsakligen mindre och oansenligt färgade fåg-

lar. De hålla vanligen till bland undervegetationen och gifva

sig ofta tillkänna genom sin litlighet, ehuru de på samma gång

äro ganska skygga och vid minsta tecken till fara dyka in i

något tätt snår. Till denna familj höra släktena Gampsor-

hynchus med arten G. rufulus torquatus Hume, Stachyrhis,

Mixornis, Corythocichla, Turdiniiliis, Pellorneum, Malacocincla,

Alcippe, Stachyrhidopsis m. fl.

Pladdertrastarnes (Crateropodidce) familj är likaledes talrik.

Hithörande arter äro, såsom redan namnet antyder, mycket

lifliga fåglar och uppträda oftast i större eller mindre flockar.

Hit hör släktet Garrulax med arterna G. leucolophus dlardi

Less, G. moniliger Hodgs, G. pectoralis Hodgs, G. strepitans

Tick m. fl. Till samma familj höra också släktena Trochalop-

terum och Pomatorhinus. Det förstnämnda af dessa, hvars

hufvudsakliga utbredningsområde omfattar Himalayaområdet,

representeras endast af en art, Trochalopterum peninsulce

Sharpe, och märkvärdigt nog har denna endast anträffats

bland bergstrakterna på Siamesiska Malakka. Släktet Pomato-

rhinus återigen uppträder i flera arter i Norra och Västra Siarns

bergstrakter. De äro framför allt utmärkta genom sina långa,

sabelformade näbbar.

Familjen Pycnonotida? eller hårfåglarne uppträder äfven

den i en mångfald former. Förutom i den Orientaliska regio-

nen, där de hafva sin största utbredning, finnas de äfven i

Afrika. Flertalet af denna stora och väl begränsade familjs

medlemmar äro, såsom namnet antyder, utmärkta genom de

långa hår, som sitta fastade på bakhufvudet eller främre delen

af ryggen. Dock höra äfven en del former som sakna dessa

hår till samma familj, men de kännetecknas då genom sina

korta tarser, hvilka aldrig äro längre än sammanlagda läng-

den af mellantån och dess klo. Många arter förekomma i

närheten af mänskliga boningar och gifva sig lätt tillkänna ge-

nom sin ibland riktigt nätta sång. Hit höra de i grönt, gult och

ibland svart tecknade medlemmarna af släktena Aegithina och
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Aethorhynchus. Vidare de bjärt gröna arterna af släktet

Chloropsis, där de vanligaste arterna äro Ch. aurifrons Temm.

och Ch. chlorocephala Wald och de mestadels olivbrunt teck-

nade medlemmarna af släktena Criniger, Iole och Pycnonotus.

De förstnämnda äro utpräglade skogsfåglar, medan de senare

äfven anträffas i bebyggda trakter. Dessutom äro de med en

nacktofs försedda arterna af släktena Molpastes, Otocompsa

och Rubigala långt ifrån sällsynta. Till samma familj brukar

äfven räknas släktet Irena. Hanarna äro utomordentligt vackra.

På öfversidan äro de bjärt ultramarinblå med violetta re-

flexer, medan hufvudets sidor och hela undersidan är svart.

De gifva sålunda ett mycket godt exempel på den tropiska

djurvärldens prakt. Honorna äro mera enkla och fullkomligt

i saknad af den ultramarinblå färgglansen. Dessa fåglar lefva

mest bland de ständigt gröna urskogarna och helst i bergs-

trakterna, där de nära sig af trädens frukter. Synnerligen

praktfulla äro äfven de s. k. mönjefåglarna (Pericrocotus). De

tillhöra familjen Campephagidce och kännetecknas speciellt ge-

nom de styfva skaften på öfvergumpens fjädrar. Medlemmarna

af detta släkte hafva uteslutande anträffats i Indien och Öst-

asien, och i Siarn förekommer ett flertal arter, såsom t. ex.

Pericrocotus fraterculus Swinh., P. peregrinus Linn. P. zantho-

gäster flammifer Hume m. fl. Hanarna prunka mestadels i

en färgskrud, där rödt och svart är det förhärskande elemen-

tet, medan honorna åter igen äro gula och svarta. Dock höra

äfven ett par mera diskret tecknade former hit, såsom t. ex.

Pericrocotus cinereus Lafr. Den medelstora i grått tecknade

Graucalus macei Less., samt de likaledes grå, ehuru mindre

arterna af släktet Volvocivora höra till denna familj. Af flug-

snappare (Muscicapidce, finnes en myckenhet arter tillhö-

rande ett flertal släkten, bland hvilka särskildt märkas de till

Cyornis, Stoparola, Hypothymis, Philentoma och Terpsiphone

hörande arterna. Särskildt de sistnämnda äro märkliga genom

sina olika dräktvariationer. Den riktigt gamle hanen är så-

lunda helhvit, med undantag af hufvud, hals och nacktofs,

hvilka äro metalliskt svartglänsande, samt ryggfjädrarnas skaft,
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hvilka likaledes äro svartaktiga. De yngre hanarna samt ho-

norna hafva en bjärt kastanjebrun rygg, hufvudet är liksom

hos de gamla hanarna metalliskt svartglänsande, med undan-

tag af sidorna, hvilka liksom hals och bröst äro blågrå med

askgrå anstrykning. Sjärten är mycket lång särskildt hos de

fullväxta hanarna. Flugsnapparna äro vanliga öfver hela Siarn, där

de genom sin liflighet lätt fängsla den resandes uppmärksamhet.

Svalorna (Hirundinidee) äro icke talrika, ehuru de under

vintermånaderna kunna uppträda i rätt stort individantal.

Sålunda anträffas den med vår vanliga ladusvala nära besläk-

tade Chelidon rustica gutturalis Scop, en backsvala {Riparia

paludicola chinensis Gray) samt ett par andra arter. Prakt-

trastarna (Pittidcejj som hafva sin största utbredning på Ma-

lakkahalfön och inom den Indo Malajiska Arkipelagen, före-

komma äfven i några arter. Hithörande fåglar skilja sig från

alla indiska Oscines genom den olika byggnaden af syrinx, och

därigenom att de hafva den första vingpennan förhållandevis lång.

De tillbringa största delen af sitt lif på marken, vanligtvis i de

tätaste och mörkaste skogarna. Bland de siamesiska arterna

märkas särskildt den med örontofsar försedda Anthocichla

phayrel Blyth samt några andra till släktet Pitta hörande

former såsom t. ex. P. cyanea Blyth, P cyanoptera Temm

och P. cucullata Hartl. Den sistnämnda arten har dock en-

dast anträffats på Siamesiska Malakka, medan de båda andra

äro tämligen allmänna inom lämpliga trakter af Norra Siarn.

Några egendomliga till familjen Eurylcemidce hörande fåglar

anträffas äfven i de stora urskogsområdena. Denna familjs

systematiska ställning är ännu mycket osäker. Af flera zoolo-

ger räknas den nära besläktad med blåkråkorna (Coraciidce),

medan återigen andra hänföra den till Passeriformes, dit den

nog också bör räknas. Denna familj, hvars egentliga utbred-

ningsområde är Ostasien — en art har dock nyligen

blifvit iakttagen i Central-Afrika - - utmärker sig framför allt

genom sina breda och platta näbbar. De lefva uteslutande i

skogstrakterna, där de söka sin föda, bestående af insekter,

bland de höga trädens grenar. De äro mycket orädda samt
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vanligen bjärt färgade med undantag af en art (Corydon suma-

tranus Raffl), hvilken är nästan svart. Vackrast är otvifvel-

aktigt den långstjärtade brednäbben (Psarisomus dalhousice

dalliousice Jameson). Hufvudet, nacken och ett fält bakom

ögonen äro svarta; på hjässan finns en ljusblå fläck; pannan,

ett aflångt parti bakom ögat samt halsen äro gula med en

dragning åt orange å den senare. Denna färg fortsattes bakom

den svarta hättan i en blå krage. Resten af öfversidan är

bjärt gräsgrön. Yttersta kanten af de för öfrigt svarta ving-

pennorna äro ljusblå vid basen samt blågröna mot spetsen.

Stjärten är på öfversidan blå, och buken från bröstet nedåt

räknadt blågrön. Denna förtjusande fågel har ännu så länge

endast blifvit iakttagen i Norra Siarn, där den för öfrigt före-

faller att vara tämligen sällsynt. Till samma familj räknas

vidare två till släktet Eurylcemus hörande arter (E. javanicus

Horsf. och E. ochromelas Raffl.), vidare den grönaktiga Calyp-

tomena viridis Raffl. samt några till släktena Serilophus och

Cymbirhynchas hörande former. Nattskärror (Caprimulgidce)

äro ganska allmänna öfverallt, men s här bör endast om-

nämnas den stora. med örontofsar försedda Lyncornis cervini-

ceps Gould. Den är spridd öfver skogstrakterna i Norra och

Västra Siarn. I motsats till de andra nattskärrorna, som ju

lägga tvänne ä.gg, lägger denna art endast ett. Till tornsva-

lornas familj (Cypselidce) räknas ett flertal arter, tämligen all-

männa i Siarn, och till denna grupp höra också salanganerna,

hvilkas bon utgöra de s. k. ätliga svalboen. Af hithörande

former äro två arter funna i Siarn, nämligen Collocalia francica

merguiensis Hart. och C. f. germaini, Oust. De taggstjärtade

tornsvalorna tillhörande släktet Choetura äro äfven represen-

terade genom en art (Ch. gigantea indica Hume). Af trädsva-

lor (Macropterygidce) finnas tre arter, bland hvilka en (Hemiprocne

coronata, Tick) är tämligen allmän i Norra Siarns bergstrakter.

Härfåglar (Upupidce) och blåkråkor (CoraciidceJ förekomma

också, och bland de senare märkes särskildt den birmanska

blåkråkan (Coracias afflnis McClell). Den är mycket vanlig

i de mera öppet belägna delarna af landet men tyckes icke



NÅGRA ORD OM SIAMS FAUNA OCH NATURFÖRHÅLLANDEN 57

förekomma i de stora urskogsområdena. En underfamilj bildas

af de nattskärreliknande grodmunnarne (Batrachostomus) . De

äro mycket skygga samt tillbringa sitt lif i de djupa skogarna,

där de endast äro i rörelse under dygnets mörka timmar.

Af dessa egendomliga fåglar har endast en art (Batrachostomus

hodgsoni Gray) anträffats i Siarn.

Mycket karakteristiska för den Orientaliska regionen, ehuru

de äfven förekomma inom den Afrikanska och den Australiska

regionen, äro näshornfåglarna (Bucerotidce). Deras väldiga näbb

är på öfversidan försedd med ett kask-liknande bihang. Detta

är i allmänhet ihåligt, men främre delen kan äfven vara solid

såsom t. ex. hos släktet Rhinoplax. Hornfåglarnas häckningsför-

hållanden äro synnerligen märkliga. Äggen läggas i ihåliga träd,

och när honan börjat rufva, murar hanen igen ingångshålet

så när som på en trång öppning, och genom denna tillför

hanen sin maka hennes födoämnen. Under denna tid fäller

honan sina vingpennor och är fullkomligt oförmögen till

flykt, äfven om hon icke vore inmurad. En bland de största

och till sin biologi bäst kända är Dichoceros bicornis Linn. I

Siarn är den allmän i skogstrakterna och gifver sig ofta till-

känna för den resande genom sitt skarpa skri eller det egendom-

liga hvinande läte, som framkallas under flykten. Till sin natur

är den mycket skygg och vaksam. Några andra storväxta former

tillhöra släktet Rhytidoceros. Dessutom finnas två arter tillhö-

rande släktet Anorrhinus, båda dock sällsynta, samt den dessa

närstående Anthracoceros albirostris Shaw & Nödd.. I sydligaste

Siarn anträffas också, ehuru sällsynt, en annan art, Rhinoplax

vigil, Först. På lämpliga platser och företrädesvis i de öppna de-

larna af landet träffas ofta biätare tillhörande släktena Merops

och Melittophagus. De skäggiga biätarna (Nyctlomis) däre-

mot uppehålla sig hälst i skogstrakterna. I Nord- och Väst

Siarn förekommer således den blåskäggiga biätaren Nyctiornis

atherthoni Jard & Selby, medan den rödskäggiga biätaren

(N. amicta Temm) har en mera sydlig utbredning. På kungs-

fiskare är Siarn mycket rikt, och här förekomma de allt ifrån

den stora med en jättelik näbb försedda Pelargopsis gurial
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burmanica, Sharpe ned till de små arterna af släktena Ceyx

och Alcedo. Kungsfiskarnas föda utgöres till en stor del af

småfisk och andra vattendjur, och de äro sålunda hänvisade till

närheten af vatten. Flera arter lefva däremot af ödlor och

landmollusker och äro på intet vis bundna vid vatten

samt kunna därför anträffas långt inne i landet. Till denna

senare kategori hör den i Siarn tämligen allmänna Carcineutes

pulchelliis Horsf. De båda könen äro i allmänhet lika hos

kungsfiskarne, men äfven häruti gör Carcineutes ett undantag.

Den i Afrika mycket allmänna svart och hvita kungsfiskaren

(Ceryle rudis) förekommer i en underart (C. r. leucome-

lanura Reichenb.) i Siarn. På papegojor (Psittacidce) är Siarn

förhållandevis fattigt, och endast ett fåtal arter hafva blifvit

iakttagna. De hänföras till släktet Palceornis, men den lilla fladder-

muspapegojan (Loriculus galgulus Sparrm.) tillhör äfven landets

fauna. Sitt namn har den fått därigenom, att den i likhet

med fladdermössen ofta hänger i fötterna med hufvudet nedåt.

Gökfamiljen (Cuculidce) har en nästan världsomfattande

utbredning, men mest talrik är den dock i tropikerna. Sålunda

är den äfven talrikt representerad inom Siarn. Här uppträda

sålunda de parasitiska, med vår vanliga gök besläktade arterna

af släktena Hierococcyx och Cuculus. Dessutom märkas ett

flertal arter, som lägga sina ägg i egna bon. Till denna senare kate-

gori höra de långstjärtade arterna af släktet Rhopodytes. Till

samma grupp räknas den i Siarn vanliga koélen (Eudynamis orien-

talis malayana Cab & Heine), ehuru den för ett parasitiskt

lefnadssätt. Hos denna art är hanen glänsande svart, medan

honan på öfversidan är brun, med en svagt olivfärgad glans,

samt öfversållad med hvita fläckar, talrikast på hufvud och

hals. Märkliga äro sporrgökarne (Centropusj. Hos dessa är

baktån försedd med en mycket lång, skarp klo. De äro äfven

egendomliga på grund af sina under olika årstider mycket

varierande dräkter. Förutom i Asien äro de utbredda öfver

vidsträckta delar af Afrika och Australien.

Närbesläktade med hackspettarna äro skäggfåglarna till-

hörande familjen Capitonidce. Hithörande arter kännas lätt
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igen på sin grofva, något klumpiga kroppsbyggnad, samt på

de långa och styfva borst, som sitta fastade kring näbbroten.

De äro utpräglade skogsfåglar, men kunna icke såsom hack-

spettarne klättra upp och ned på trädens lodräta stammar,

ehuru de väl kunna klänga sig fast på trädstammarna.

Till färgen äro de öfvervägande gröna. Den till släktet Calor-

hamphus hörande arten C. hayi Gray, som endast blifvit an-

träffad i de sydliga delarna af Siamesiska Malakka, är dock

brunaktig, med undantag af halsen, som är rödbrun, och un-

dersidan, som är gulhvit. Till samma familj räknas äfven

några till släktena Chotorhcea, Thereiceryx, Cya?iops, Mesobucco

och Megalcema hörande arter. Vidare den vanliga kopparsme-

den Xantholcema hcematocephala S. Mull., hvars karakteristiska

läte, påminnande om det ljud som uppstår när en sten kastas

på tunn is, ofta höres. Af de i Afrika rätt talrika Indicatori-

derna har endast en art Indicator archipelagicus Temm. säll-

synt anträffats i Siarn.

På hackspettar (Picidce) är Siarn mycket rikt, och en mängd

bjärt färgade arter finnas. I Norra Siarns torrskogar an-

träffas de allt ifrån den stora askgrå Miilleripicus pulverulentus

harterti Hesse ned till den lilla och oansenliga Picumnus

innominatus malayorum Hart. Särskildt egendomliga äro jnyr-
'

spettare af släktet Micropternus, af hvilka M. phaioceps phaio-

ceps Blyth är nordlig och M. brachyurus brachyurus Temm

sydlig till sin utbredning. Myrspettarna lägga sina ägg i de i

träden lefvande myrornas bon och deras förnämsta föda utgöres

af dessa myror. Att de små varelserna kämpat tappert mot

inkräktarna, märker man genom de förtorkade hufvudena af

myror, som ofta anträffas fastbitna på fågelns stjärtfjädrar.

Bland öfriga vanliga hackspettar märkas flera till släktet Picus

hörande former, såsom Picus vittatus vittatus Vieill, P. canus

hessei Gyldenst., P. nigrigenis Hume m. fl., vidare de med

en prydlig nacktofs försedda arterna af släktena Brachylophus

och Chrysophlegma. Talrik i Norra Siarns bambudjungler är

äfven Gecinulus viridis Blyth., liksom för öfrigt den brokiga

Chrysocolaptes guttacristatus Tick, h vilken förekommer i två
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underarter, en i norra och en i södra delarna af landet. Myc-

ket lik dessa är en tre-tåig spett, Tiga javanensis intermedia

Blyth, ehuru den är mindre till storleken. Dessutom före-

komma två till släktena Hemicercus och Miglyptes hörande ar-

ter. Göktytan (lynx torquilla Linn.) har också vid enstaka

tillfällen blifvit observerad i Norra Siarn.

Nära besläktade med gökarna äro de egendomliga trogo-

niderna (Trogonidce). Denna familj har sin största utbredning

i Syd- och Mellan-Amerika, men ett släkte finnes äfven i Siarn.

De äro liksom gökarna partåiga fåglar, men i motsats mot dessa

är det hos trogoniderna den första och andra tån, som äro

riktade bakåt. Fjäderdräkten är brokig, mjuk och mycket yfvig.

Till färgen äro de på bröstet och undersidan antingen orange-

gula eller bjärt röda, medan öfversidan är olivbrun. De till-

bringa sitt lif i de täta och mörka skogarna, där de mest dåsa

bort dagen i lugn och ro sittande på någon gren, då och då

endast företagande någon kortare utflykt på jakt efter en förbi-

flygande insekt. Efter dessa utflykter återvända de i regeln

till samma plats som förut. Blifva de skrämda, t. ex. af någon

framträngande mänsklig varelse, låta de höra ett smackande

läte samt vända ryggen mot inkräktaren, liksom hade de känne-

dom om, att de på grund af undersidans prunkande färger vore

lättare iakttagna från framsidan. De vanligaste i Siarn före-

kommande arterna äro den gulbröstade Pyrotrogon orescios

Temm och den rödbröstade P. erythrocephalus Gould.

Till familjen Turnicidce höra några små vaktelliknande fåg-

lar, som bebo de vidsträckta med högt gräs bevuxna slätterna.

De äro framför allt märkliga därigenom, att honan är större och

betydligt mera grant färgad än hanen. På hönsfåglar är Siarn

mycket rikt, och här anträffas de allt ifrån den stora indiska

påfågeln (Pavo muticus L.) ned till den lilla blå-bröstade vak-

teln (Excalfactoria chinensish.). Bankivahönan (Gallus ga/lusL.),

d. v. s. den antagliga stammodern för våra vanliga tamhöns,

är sålunda mycket allmän öfverallt utom på slättbygden. Af

fasaner finnas flera arter, bland hvilka särskildt märkes

silfverfasanen (Gennceus lineatus lineatus Vig.), påfågelsfasa-
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ner (Polyplectron) och argusfasanen (Argusianas argus L.).

De båda förstnämnda anträffas på lämpliga lokaler öfver hela

landet, medan den senare endast bebor de sydligaste delarna

af Siamesiska Malakka. Argusfasanen är mycket skygg, och

som han uppehåller sig i täta skogstrakter och endast undan-

tagsvis tager till vingarna, är han sällan observerad eller skju-

ten. Infödingarna återigen bruka ofta fånga honom i snaror,

som de utsätta kring de egendomliga lekplatser, som hanen

förfärdigar. Af dessa har en utförlig beskrifning gifvits af

engelsmannen W. Davison, och som de äro synnerligen märk-

liga, finner jag mig föranlåten att citera några af dessa iakt-

tagelser: »De två könen lefva skilda, och honorna tyckas icke

hafva någon fast uppehållsort, utan flacka omkring i skogarna

och besöka blott tillfälligtvis hanen på hans lekplatser, som

utgöres af ett jämnt ställe valdt antingen på botten af en djup

klyfta, undangömd af täta snår, eller på toppen af en backe,

där djungeln är mera öppen. Så snart hanen funnit en pas-

sande plats, använder han all sin omsorg på att inrätta denna

så fint som möjligt, På en areal af 6—8 kvadratmeter aflägs-

nas hvarje strå, hvarje gren, h varje blad och hvarje liten sten,

tills marken ligger bar och jämn som ett golf. Och faller en

kvist eller ett vissnadt löf ned därpå, aflägsnas det ögonblick-

ligen. Tidigt om morgnarna låta de höra sitt gälla skrik. När

hanarna hvar och en från sin lekplats hafva utstött och be-

svarat hvarandras skri, bege de sig ut att söka föda. Sedan

detta blifvit undanstökadt, gå de till närmaste vattenställe för

att dricka och återvända sedan hem hvar och en till sin lek-

plats, där de uppehålla sig den återstående delen af dagen,

oftast sittande på en gren, som skjuter ut öfver lekplatsen.»

Egentliga rapphöns saknas i Siarn, men de ersättas af några

till släktena Arboricola, Tropicoperdix, Caloperdix och Frän-

colinus hörande arter. Sålunda är Tropicoperdix chloropus Tick.

tämligen vanlig bland undervegetationen i Norra och Västra Siarns

bergstrakter. På den södra delen af Siamesiska Malakka lefver

en denna närstående form, T. charltoni Eyton samt den säll-

synta Caloperdix oculea Temm., hvars utbredningsområde äfven
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innefattar Sumatra. På samma lokaler lefver äfven strutsvak-

teln (Rollulus roulroul Scop.), ehuru denna egendomliga fågel

endast i ett fåtal exemplar blifvit insamlad inom siamesiskt

territorium. Denna fågel är särskildt karakteriserad genom de

långa, borstlika fjädrar, som från pannan sträcka sig öfver huf-

vudet. Bakom dessa fjädrar är hanen prydd med en stor tofs yf-

viga fjädrar. Till färgen är strutsvakteln på öfversidan blågrön,

medan undersidan är blåsvart. Honan är däremot i saknad af

den ofvannämnda tofsen samt öfvervägande grön till färgen,

med undantag af vingarna, som äro rödbruna, och hufvudet,

som är gråsvart.

Bland duffåglarna finnas ett flertal former, och bland dem

märkas särskildt de till de fruktätande (Treronidce) hörande.

De stora kejsardufvorna (Carpophaga) äro sålunda ganska tal-

rika i de stora skogsområdena, där de hålla till bland de jätte-

lika träden, af hvars rikedom på frukter de hämta sin hufvud-

sakligaste näring. Gröna dufvor, tillhörande släktena Osmotreron,

Treron och Sphenocercus, förekomma i stor mängd, särskildt

de båda förstnämnda. Kragdufvan (Calcenas nicobarica Linn.)

har äfven blifvit iakttagen några gånger, likaså den hvita My-

risticivora bicolor Scop. De egentliga dufvorna (Columbidce)

äro däremot mycket sällsynta. Turturdufvor lefva äfven i Siarn,

och särskildt allmän är risdufvan Streptopelia suratensis tigrma,

Temm. Den förekommer i stor mängd öfverallt och finnes öfver-

vägande på öppna och odlade trakter, ehuru den icke heller

saknas i skogsområdena med undantag af de tätaste urskog-

arna. Två till släktet Macropygia hörande former hafva lika-

ledes blifvit iakttagna, nämligen M. tusalla Hodgs. och M.

ruficeps assimilis Hume.

Tre arter gamar (Vultaridce) lefva i Siarn. Störst och

vackrast bland dem är örongamen (Otogyps calvus Scop.), som

med sin blåsvarta dräkt och sina röda öronlappar tager sig

mycket prydlig ut, när den med sakta vingslag seglar fram i

rymden. Mycket allmän i städerna, där den sköter en stor del

af renhållningen, är äfven Pseudogyps bengalensis Gm.

På roffåglar är Siarn mycket rikt. Några egentliga för landet
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karakteristiska former finnas emellertid icke, men några vanliga

arter böra icke heller helt och hållet förbigås i denna redogö-

relse. Bland örnarna tilldraga sig särskildt de tofsbeprydda

arterna af släktena Spizaétus och Spilornis den största upp-

märksamheten. Bivråkar (Pernis cristatus Vieill och P. twee-

dali Hume) liksom den dessa närstående Machcerhamphus alcinus

Westerm. finnas äfven, ehuru de tyckas vara sällsynta, hvilket

särskildt är fallet med den sistnämnda.

Glador (Milvas lineatus Gray och M. migränsgovinda Sykes.)

äro framförallt allmänna kring städer och bebyggda orter. Sparf-

hökar, tillhörande 4 arter samt två till släktet Astur hörande

former, hafva likaledes blifvit iakttagna. Särskildt allmän är en

af de senare, den birmanska shikran (Astur badius poliopsis

Hume). Längs vattendragen och i kustländerna lefver den In-

diska pariahgladan (Haliastur indus Bodd), som här har rik-

lig tillgång till sin älsklingsföda, hufvudsakligen bestående af

krabbor. Några kärrhökar och bland dem den bruna kärrhö-

ken (Circus ceruginosus L.) förekomma på sumpmarkerna un-

der flyttningstiden. Längs kusten ses ofta de vackra hafsör-

narna (Haliaétus leucogaster Gm.) på jakt efter de giftiga hafs-

ormar, som i stor mängd lefva i Siarn-viken. De egentliga fal-

karna representeras af några arter tillhörande släktena Falco,

Cerchneis, Poliohierax och Microhierax. De båda sistnämndas

medlemmar äro karakteristiska för Siarn. De små dvärgfal-

karna tillhöra det senare släktet. De äro af föga mer än en

lärkas storlek och nära sig till största delen af insekter, ehuru

de till och med anfalla fåglar större än de själfva. Till falkarna

brukar äfven hänföras släktet Basa. Det kännetecknas dels

genom de långa nacktofsarna och dels genom näbbets utse-

ende. Då, såsom bekant, de egentliga falkarnas öfvernäbb är

försedd med en skarp tand bakom den vassa spetsen, hafva

tillhörande former tvänne dylika tänder. I Siarn anträffas två

arter, af hvilka den ena (Baza lophotes Temm) är tämligen all-

män i de skogbeväxta delarna i norr och väster, medan den

andra (Baza jerdoni Blyth) har en mera sydlig utbredning.

Vår vanliga fiskgjuse träffas äfven, ehuru i en särskild form
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(Pandion haliaetus cristatus Vieill), och dessutom är en annan

till samma familj hörande art (Polioaétus ichthyaetus Horsf.)

ganska allmän i sumptrakterna och längs de större floderna.

Ugglor uppträda i flera arter. Familjen Strigidce företrä-

des af fiskugglorna (Ketupa). Af detta släkte uppträder i Siarn

tvän ne arter, K. zeylonensis Gm. och K. javanensis Horsf.

De lifnära sig, som redan deras namn antyder, hufvudsakligen

af fisk. De äro så till vida märkliga, som de hafva undersidan

af fötter och tår försedda med spetsiga epidermispapiller, detta

för att bättre underlätta fasthållandet af deras byte. I de stora

skogarna förekomma några ufliknande former, och bland dessa

märkas skärskildt Bubo coromandus klossi Rob. och Hafuia

Tiipalensis Hodgs. Jordugglan (Asio accipitrinus Pall.) är äfven

funnen i Siarn. De små dvärghornugglorna fScopsJ samt en

eller möjligen flera former af hökugglor (Ninox) uppträda äfven

här och hvar. Sällsyntare äro de kattuggleliknande Syrnium

newarensis maingayi Hume och S. seloputo Horsf. Äfven de

små till släktet Glaucidium hörande arterna G. cuculoides Gould

och G. brodiei Burton, förtjäna att omnämnas. Den senare

är af ungefär vår sparfugglas storlek och lefver i bergstrak-

ternas skogsområden.

En underart af tornuggla (Strix flammea javanica Gm.)

är mycket allmän i Bangkok. I de mörka och svårgenomträng-

liga skogarna lefver den egendomliga och mycket skygga mask-

ugglan (Photodilus badius Horsf.), som tillfölje af sitt utpräglade

nattliga lefnadssätt sällan ertappas.

Vadarnes stora ordning representeras naturligtvis också i

Siarn af en mångfald former, men som dessa företrädesvis upp-

träda under flyttningstiderna äro de af föga intresse, och en-

dast några få arter äro för Siarn karakteristiska. En vanlig

fågel på de öppna platserna i torrskogarna är den med vår

tofsvipa besläktade Sarcogrammus indica atronuchalis Jerdon.

Den kännes lätt igen på det röda, köttiga bihang, som sitter

fästadt framför ögat, samt genom sitt karakteristiska läte, som

närmast kan liknas vid »pity-to-do-it», under hvilket namn fågeln

också går bland engelsmännen. Tämligen vanlig längs de större
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floderna är Hoplopterus ventralis Wagl. eller sporrvipan. Den

utmärkes framförallt genom den skarpa sporre, som sitter fäs-

tad på handleden. Kustpiparen, brockfågeln Charadrius domi-

nicus fulvus Gu.) samt ett flertal strandpipare äro vanliga i

kilittrakterna. På sumpmarkerna anträffas styltlöparen (Himan-

topus hlmantopus Linn.^, flera småsnäppor samt en mängd

andra småvadare. Den sällsynta Machrorhamphus taczanowski

Verr. samt två arter tillhörande släktet Limosa hafva äfven

blifvit iattagna i Siarn. Beckasiner äro synnerligen talrika på

de öfversvämmade risfälten, och morkullan har likaledes blifvit

skjuten i Norra Siarn. Ett flertal rallar och några sumphöns

höra äfven till landets fauna, likaså har den egendomliga

Heliopais personata Gray blifvit funnen en gång. Till famil-

jen Parridce hänföras två arter Metopidius indicus Lath och

Hydrophasianus chirurgus Scop. Af dessa är särskildt den först-

nämnda allmän och förekommer i stor mängd i sumpmarkerna,

där den med tillhjälp af sina långa tår lätt rör sig på de med

allehanda bladväxter bevuxna vattensamlingarna. Tranornas

familj (Gruidce) representeras endast af den birmanska Antigone-

tranan (Antigone sharpei Blanf^ som dock är tämligen säll-

synt. Ibisarna flbididce) företrädas af tre arter, och bland dessa

märkes särskildt den stora och mycket sällsynta jätteibisen

(Thaumatibis gigantea OustJ. Endast ett ringa fåtal exem-

plar äro kända i världen, och af dessa hafva två blifvit insam-

lade i Siarn. Bland storkarna (Ciconidce) tilldraga sig mara-

buerna (Leptoptilus) den största uppmärksamheten. Liksom

sina afrikanska släktingar lefva de till en stor del af as. Två

arter finnas i Siarn, nämligen L. dubius Gm. och L. javanicus

Horsf. Den stora svart och hvita storken Xenorhynchus asia-

ticus Lath. förekommer äfven spridd öfver hela landet ehuru

sällsynt. Hägrarna (Ardeidce) återigen äro synnerligen talrika,

och en mängd former finnas både såsom häckfåglar och un-

der flyttningstiderna. Mycket vanlig på risfälten och i sump-

markerna är en rallhäger (Ardeola grayi SykesJ samt de små

dvärghägrarna Ixobrychus sinensis Gm. och /. cinnamomeus Gm.

Kohägern (Bubulcus coromandus Boddj är mycket allmän.

Fauna och Flora 1918. Haft. 2. lsl „G r
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Den åtföljer mestadels de stora hjordarna af tama vattenbuff-

lar och ses ofta sittande på dessa djurs ryggar, ifrigt plockande

insekter. Den gifver sålunda ett godt exempel på den förete-

else som benämnes symbios. Den östliga formen af vår van-

liga gråhäger (Ardea cinerea jouyi Clarks samt flera arter

hvita hägrar äro tämligen allmänna öfverallt på lämpliga lokaler.

Rördrommen (Botaurus stellaris Linn v
-> har äfven blifvit funnen i

Västra Siarn, likaså natthägern (Nycticorax nycticorax LinnJ

De kosmopolitiska måsarna och tärnorna förekomma i Siarn-

viken och några af de senare längs de stora floderna. Speci-

fikt indisk är den s. k. flodtärnan (Sterna seena Sykes,.\ och

den har äfven blifvit iakttagen i Siarn, liksom den med vår skratt-

mås närbesläktade Larus brunneicephalus Jerd.

Bland änderna och gässen är den indiska trädanden (Den-

drocygna javanica HorsfJ mest karakteristisk, men några an-

dra arter förekomma likaledes, bland dem den lilla Nettopus

coromandelianus Gm. och den stora Asarcornis leacoptera

Blyth. Den sistnämnda förekommer endast i de små floderna

i södra och västra Siarn och är äfven där sällsynt. Till skarf-

varna (Phalacrocoraciidce) höra två arter, bland dem storskarf-

ven (P. carbo Linn./

Den lilla dvärgskarfven (P. pygmceus javanicus HorsfJ

anträffas företrädesvis på sumpmarkerna, men den håller äfven

till längs floderna. Ormhalsfågeln (Plotus melanogaster Pennj

är allmän i mellersta och norra Siarns vattendrag, och i Siarn-

viken anträffas hafsulan (Sula sula LiNN.y1 En pelikan (Pele-

canus philippensis GmJ hör också till de för Siarn karakteris-

tiska fåglarna, men frågan om den häckar inom landet är ännu

outredd. Under vintertiden håller den mestadels till längs kus-

ten af Siarn-viken, men under sommaren, d. v. s. regntiden, är

den ganska talrik i mellersta Siarn liksom för öfrigt på de stora

sumpmarkerna i landets nordligaste delar.

Äfven på kräldjur är Siarn förhållandevis rikt, men som

de ännu både till sin artrikedom och till sin utbredning äro

ganska okända, kommer jag att i denna redogörelse fatta mig

kort och endast omnämna de viktigaste och mest kända for-
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merna. Af krokodiler anträffas sålunda fyra arter, bland hvilka

tvänne äro ganska allmänna. Sålunda är Crocodilus porosus

Schneid tämligen vanlig i flodmynningarna, ehuru den helt och

hållet saknas vid Menam Chao Praya's utlopp. Mellersta och

Västra Siarns floder och sumpmarker äro bebodda af träsk-

krokodilen (C. palustris Less.), och i östra Siarn anträffas

C. siamensis Schneid. Land- och hafssköldpaddor äro vanliga,

särskildt de senare, bland hvilka den stora lädersköldpaddan

(Dermochelys coriacea LinnJ intager hedersplatsen. Den upp-

når en längd af ända till 2 V2 meter.

Bland ödlorna märkas flera arter geckos (Geckonidce).

Mycket allmän är den största arten Gecko verticMalas Laur,

och den förekommer såväl inne i husen som i de tätaste

djunglerna. Två små till släktet Hemidactylas hörande former

äro likaledes allmänna öfverallt. Familjen Agamidce represen-

teras af ett stort antal släkten. Bland dessa märkas de fly-

gande drakarna (Draco). Dessa djur kunna, såsom namnet re-

dan antyder, förflytta sig genom »flygning». De 5 eller 6 sista

paren af de förlängda oäkta refbenen äro förenade genom en

tunn hud, som vid »flykten» utspännes och användes till en

fallskärm, och med tillhjälp af denna äro de små djuren i stånd

att snabbt förflytta sig från det ena trädet till det andra. Flera

arter tillhörande släktena Acanthosaara och Calotes äro äfven

vanliga. I sydöstra och östra Siarn lefver Physignathas men-

tager Gunth., ehuru den är ganska sällsynt. Till samma fa-

milj hör äfven den vanliga på sandiga platser lefvande Liole-

pis belliana Gray., hvars 'kött ätes af siameserna.

Störst bland alla nu lefvande ödlor, om man bortser från

ett ännu obevisadt fynd från den lilla ön Buru, är jättevara-

nen (Varanus salvator Laur.). Den uppnår en längd af öf-

ver 2 Va meter och är vanlig i sumptrakterna. Den är myc-

ket rofgirig och fångar t. o. m. smärre däggdjur och fåglar.

Dess kött, något påminnande om kalfkött, skattas bland inföd-

ingarna särdeles högt, likaså dess ägg, som i Bortre Indien

t. o. m. anses dyrbarare och bättre än hönsägg.

Till familjen Scincidce hör ett flertal arter af släktena
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Mabnia och Lygosoma. Till samma grupp hör också den blinda

och fotlösa ödlan Isopachys gyldenstolpei Lönnb. Denna art,

som mestadels lefver nedgräfd i sanden, har ännu endast an-

träffats på Siamesiska Malakka. Den är fullkomligt i saknad

af extremiteter och har endast att uppvisa ett obetydligt rudi-

ment af bäckengördel

Af ormar äro ett hundratal arter kända från Siarn, men

säkerligen finnas fler. Till de nästan blinda maskormarna af

släktet Typhlops höra några former, hvilka af infödingarna an-

ses fruktansvärdt giftiga och farliga. Detta är emellertid icke

med det verkliga förhållandet öfverensstämmande, ty först och

främst sakna de fullkomligt giftkörtlar, och sedan äro deras

munnar så små, att de icke kunna bita någon människa. Dessa

ormar anträffas i den fuktiga jorden, där de äro nedgräfda.

Ett liknande förhållande råder med ännu en annan orm

(Cylindrophis rufus LaurJ. Till färgen är den svart med några

hvitaktiga eller skära band på undersidan. På stjärten finnes

ett rödaktigt eller orangefärgadt parti, och hos somliga exem-

plar finnes äfven en liknande krage. Stjärten är mycket kort

och tjock och kan vid ett flyktigt påseende lätt misstagas för

hufvudet. Detta orsakar nog, att denna orm af infödingarna

anses kunna bitas med båda ändarna, och den är äfven, ehuru

oriktigt, ansedd såsom giftig. Af jätteormarna finnas två ar-

ter, nämligen Python reticulatus Schneid och P. molurus Linn.

Särskildt den förstnämnda, som äfven är den största, är täm-

ligen allmän, och stora exemplar hafva t. o. m. anträffats i

Bangkok. Familjen Coluberidce eller snokarna är talrikt före-

trädd öfver hela landet, och flera arter tillhörande släktena

Tropidonotus, Zamenis, Coluber, SimoteSj Dryocalamus m. fl.

höra till de vanligaste ormarna. En underfamilj (Acrochordina)

bildas af de två i söt- eller bräckvatten lefyande Acrochordus

javanicus Hornst och Chersydrus granulatus Schneid. Dessa

båda arter utmärka sig därigenom att de ventrala fjällen icke

äro, såsom hos flertalet andra ormar, större än de kostala.

Bland andra sötvattensormar märkas flera till släktet

Hypsirhina hörande samt den märkliga tentakelormen (Herpeton
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tentacidatum Lacep./, hvilken uteslutande lefver i Siarn och

angränsande delar af Indo-China. Sitt namn har den fått ge-

nom de två tentakelliknande bihang, som sitta fastade ofvan-

för nosen.

Trädormar finnas äfven i Siarn till icke ringa mängd, och

bland dessa märkas särskildt den gröna pisksnärtormen

•Dryophis mycterizans Linn. samt den vackra, grön- och svart-

brokiga Chrysopelea ornata Shaw. Dessa ormar lefva mest

bland de lägre trädens grenar, bland hvilka de röra sig med

stor snabbhet.

I Siarn-viken vimlar det af de giftiga hafsormarna (Hydro-

phince . Dessa hafva stjärten och bakkroppen sammantryckta

från sidorna till ett år-liknande bihang, med hvars tillhjälp de

hafva förmågan att simma omkring. De gå, så vidt man vet,

aldrig frivilligt upp på land utan tillbringa hela sitt lif ute

på hafvet.

Förutom dessa hafsormar är Siarn, ehuru ett tropiskt land,

förhållandevis fattigt på giftormar. Dock är glasögonsormen

Naia tripudians Merr.J tämligen allmän, ehuru på långt när

icke så talrik som i Indien. Detsamma kan lyckligtvis äfven

sägas om kungscobran (Naia bimgarus Schleg^. Denna är

den giftigaste af alla ormar och uppnår den för en giftorm

imponerade längden af 4 meter. I motsats mot glasögon-

ormen, som mera håller till i öppna och bebyggda trakter, an-

träffas kungscobran så godt som uteslutande i de täta djung-

lerna. Dess gift verkar ytterligt hastigt och det berättas, att

döden inträffar redan 3 minuter efter bettet. Denna farliga

orm angriper äfven direkt människan, och särskildt lär detta

vara fallet, om den stores under vaktandet af sina ägg. En

annan mycket giftig och tämligen vanlig orm är kraiten (Bun-

garns fasciatus Schneid/. Till färgen är den svart med gul-

hvita tvärband, och den kan uppnå en längd af nära två me-

ter. Till familjen Viperida? höra några arter, bland hvilka

Ancistrodon rhodostoma Boie. Vipera russel/ii Shaw och den

lilla Lachesis graminea Shaw äro de vanligaste.

Om groddjuren är ej mycket att säga. Paddor (Bufo
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liksom flera former grodor tillhörande släktet Råna äro myc-

ket vanliga särskildt under regntiden, då de ju mera äro i

rörelse. Några arter flygande grodor af släktet Rhacophorus

höra äfven till de märkligare företeelserna i Siarns djurvärld.

Hos dessa finnes en tunn hud mellan tårna, och genom att

spärra ut dessa, kunna de göra flyktliknande språng på flera

meter. Några arter löfgrodor tillhörande släktet Microhyla

äro likaledes tämligen allmänna. Bland stjärtbatrachierna mär-

kes den för vården af sina ägg ryktbara Ichtyophis glutinosus,

Linn. Hos denna skyddar honan äggen genom att rulla sigrundt

.om dem, och ungarna lämna icke äggen förrän de hafva för-

lorat sina yttre gälar. Detta egendomliga djur lefver före-

trädesvis bland fuktig jord o. dyl.

Siarns fiskfauna är ännu mycket ofullständigt känd, och

särskildt är detta förhållandet med sötvattensfiskarne, hvarför

de liksom de lägre djuren helt och hållet förbigås i detta sam-

manhang.

För öfverskådlighetens skull meddelas i det följande ett

par tabeller öfver Siarns fågelfauna, såsom varande den f. n.

bäst kända, så att läsaren måtte få en liten bild öfver utbred-

ningen af den Indo-Chinesiska och den Indo-Malajiska faunan

inom landet, och gränsen mellan dessa regioner är, såsom re-

dan i det föregående blifvit anmärkt, satt vid ungefär 12° nord-

lig bredd.

Indo-Chinesiska element:

Corvus coronoides hainanus Gracnla javana intermedia

Urocissa occipitalis Spodiopsar malabariats nemoriculus

Cissa cliinensis Graculipica nigricollis

Dendrocitta rufa Minna atricapilla rubronigra

» himalayensis UroloncJia acuticauda squamicollis

Crypsir/iitia varians Passer flaveolus

Garruhis leucotis Alanda gulgnla sa/a

Dissemurus paradisens malabaricus Mirafra microptera

Chibia hottentotta Liinotiidromus indicus

Buchanga atra cathoeca Aethopyga siparaja cara

Oriohts melanocephalus » sangttinipectns
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Arachnechtkra asiatica

C yrtéstomus flammaxillaris

Arachnothera magna magna.

Dicceum cruentata eoecinea.

» ignipectus

Sitta cinnamoventris

Dendrophila fröntalis fröntalis

Melanochlora sultanea sidtanea

Hemipus picatus

Tephrodornis pelvicus

Sutoria sutoria

Megalurus palustris

Graminicola bengalensis

Henicurus schistaceus

Copsychns saidaris saidaris

Turdus aurens angustirostris

Monticola gularis

Herpornis xantholeuca xantholeuca

Myiophoneus caeruleus

Malacocincla sepiaria abbotti

Stachyrhidopsis rufifrons rufifröns

Dryonastes dunensis

Hypsipetes concolor yunnancnsis

Griniger gutturalis henrici

Molpastes atricapillus

» gerniaini

Otocompsa emeria

Graucalus macei

Volvocivora lugubris saturata

Pericrocotus peregrinus

» solaris solaris

Cryptolopha bnrki tephrocephäla

Stoparola nielanops

Cyomis magnirostris

» rubeculoides

» pallidipes pallidipes

Anthocichla p/iayrei

Pilla cyanea

Serilophus lunatus lunatus

Caprimulgus asiatiens

» monticola

Hemiproene coronata

Batracliostomtis hodgsoni

Anorrhinus tickelli

+\ yctiornis atherthoni

Pelargopsis gnrial burmanica

Ceryle rudis leucomelanura

PaltEornis enpataria sianiensis

» schisticeps finschii

Cacomantis merulinus querulus

Centropus sincnsis intermedius

» bengalensis bengalensis

Rliopodytes tristis hainanus

MegalcEma virens

Tkereiceryx lineatus hodgsoni

Piens canns hessei

Chrysophlegma flavinitcha

H\ popicus Jiyperythrus

Miglyptes jugnlaris

Micoptemns phaioceps phaioceps

Tiga javanensis intermedia

Chrysocolaptes guttacristatus gutta-

eristatus

Hemicercns eanente

Miilleripicus pulverulentus harterti

Thriponax javensis feddeni

Sasia ochracea reichenowi

Turnix blanfordi

Francolinus chinensis

Tropicoperdix chloropus

Arborieola brunneipectus

Ge?inaius lineatus lineatus

» lineatus sharpei

Croeopus phoenicopterus viridifrons

Osmotrcron pompadora phayrei

» bicincta donwilli

Ducula insignis griseicapilla

Macropygia tusaIia

» ruficeps assimilis

Aeeipiter virgatus virgatus

Poliohierax insignis

Microhierax cierulescens

HuJiua nipalensis

Seops bakkamoena lettia
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Athenc bräma pulckra

Glaiicidium cuculoides

Porphyrio poliocephalus

Metopidius indicus

Samtliga dessa här ofvan uppräknade arter hafva en nord-

lig utbredning och tillhöra den Indo-Chinesiska faunan. 1 Siarn

förekomma de i regeln icke söder om 12° nordlig latitud, ehuru

några af dem sällsynt uppträda på de högsta bergstopparna

på Malakka-halfön. Dessa kunna emellertid betraktas såsom

reliktformer från den tid den Indo-Chinesiska faunan hade en

vidsträcktare utbredning än nu, och innan den Malajiska faunan

börjat sin invandring mot norr.

Indo-Malajiska element.

Platysmnrus leucoptcrus

Bhringa remi/er

Disscmiirus paradisens paradisens

Chaptia cenea malayensis

Buchanga leucogenys

Oriolus xanthonotus

Gracula javana javana

Munta punctulata topela

Passer montanus malaccensis

Aethopyga saturata anomala

Leptocoma hasellti

Cyrtostomus pectoralis

Anthreptes hypogrammica

» simplex

» malacensis

Arachnothera robusta

> modesta

chrysogenys

flavigaster

Dicoeum trigonostigma

Zosterops tahanensis

Dendrophila frontalis saturatior

Melanochlora sultanea flavocristata

Musatrea grisola grisola

Tephrodornis gularis

Sutoria maculicollis

Orthotomus ruficeps

Burjiesia jiaviventris

Hydrocichla frontalis

» ruficapilla

Copsychus saularis musieus

Geociclila citrina

Zoothera marginata

Myiophoneus crassirostris

» klossi

Brachypteryx wrayi

Drymocataphus tiigrocapittatus

Malacocincla sepiaria olivaceum

» » tardinata

Turdinus maerodactylus

Siva cyanoptera sordidior

Stachyrhidopsis poliogaster

Cyanoderma erythroptcrum

Stachyrhis poliocephala

Stachyrhis chrysea chrysops

Mixornis gularis gularis

Amiropsis malaccensis

Corythocincla leucostricta

Turdinus epilepidotus granti

Kenopia striata
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Erythrocinda bicolor

Trochalopterum peninsulce

Eupetes macrocercus

Aeg ithina i 'iridissima

Chloropsis zostcrops

» icterocephala

» cyanopogon

Iolc peracensis

Hemixus malaccencis

C riniger gutturalis sordidus

Rubigula weberi

Tricholesies criniger

Pycnonotus goiavier analis

» Salvadorii

» simplex

» robinsoni

Trachycomus oehrocephalus

Irena puella cyafiea

Pericrocotus igneus

Lalagc terat

Erythrotnyias dumetoria muelleri

Philentoma velatum

» pyrrhopterum

Abrornis schwaneri

Cryptolopha youngi

Stoparola thalassinoides

Cyornis sumatrensis

Euchichla gurneyi

» boscJii

Pitta cucullata

Gigantipitta ccentlea

Cymbirhynchus macrorhynckus

Serilophus lunatus rothschildi

Euryloemus ochromelas

Calyptomena viridis

Hemiprocne longipennis

» comata

Nyctiornis amicta

Halcyon concretus

Pelargopsis amauroptera

» capensis malaccensis

Chalcococcyx maculatus

» zanthorhynchus

Zandostomtis javanicus

Rhopodytes sumatrensis

Rhinortha chlorophcea

Calorhamphus hayi

Chotorhcea chrysopogon

» versicolor

» mystacopJianes

Itidicator ardiipelagicus

Brachylophus puniceus obscrvandus

Chrysophhgma mentale humei

Miglyptes tristis grammithorax

Microptermts brachyurus brachyurus

Chrysocolaptes validus

Hcmicercits sordidus

Thriponax javensis javensis

Sasia abnormis abnormis

Caloperdix oadea

Rollulus roulroul

Rhizothera longirostris

Argusianus argus

Osmotreron olax

Idinactus malayanus

SpHornis backa

Microhierax fringillarius

Baza jerdoni

Hderoscops vulpcs

Syrnium seloputo

Aegialites peroni

Heliopais personata

Gorsadiius melanolophus

På s. k. endemiska former är Siarn relativt fattigt. För

att sådana former skola utvecklas, fordras att ett landområde

under en längre tid skall vara isoleradt från angränsande trak-

ter. Sålunda gifva öar i regeln goda exempel härpå, men äf-
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ven enstaka afskilt liggande bergstoppar kunna hafva en fauna,

som i väsentligt afseende afviker från faunan i de närliggande

gebiten.

I följande lilla öfversiktstabell har jag sökt att samman-

ställa och namngifva några af de för Siarn speciellt egendom-

liga fågelarterna. Samtliga af dessa arter hafva tills data en-

dast blifvit anträffade inom Siamesiskt territorium, ehuru de

väl troligen bebo angränsande delar af Birma, Tenasserim,

Malakkahalfön och Franska Indo-China.

Spodiopsar leueocephalus

Aethiopsar grandis

Sturnopastor floweri

Mirafra cantillans williamsoni

» assamiea marionce

Lanii/s nigriceps longicaudatus

» Jixpolenens siamensis

Turdus aureus angustirostris

Myiophoneus klossi

MixorJiis gularis minor.

Garrulax leucolophus diardi

Aethorhynchus xanthotis

Criniger lönnbergi

Rubigula johnsoni

Alseonax siamensis

Gerygone grisens

Paheornis eupataria siamensis

Mesobueco duvaugli orientalis

Pieus vittatus eisen/ioferi

» canus hessei

» eryt/iropygius

BrachylopJius ehlorolophoides

Pyrotrogon erythroeephalus klossi

Lop/iura diardi

Sphenocercus pseudo-eroeopus

Poliohierax insignis



Abnormiteter i tjädertuppens beteende.

Af

C. Otto G. Wibom.

I Svenska Jägareförbundets Tidskrift, 28 årg.,

1890, förekommer ofvanstående som under-

rubrik i den af Red. Doktor J. W. Lindblad

genom ett antal årgångar löpande större mono-

grafien — Tjädern. Han skrifver: »Det hän-

der emellanåt att tjädertuppar sjelfmant komma

fram till gårdarne, hvilket är anmärkningsvärdt, då dessa foglar

mer än snart sagdt alla andra stationära foglar undvika men-

niskoboningar. Någon gång inträffar detta om våren, men

allra oftast på senhösten, i synnerhet i dimmigt väder. Mång-

faldiga exempel härpå äro anförda i gamla och nya Tidskriften

samt i tidningar. Tuppen sätter sig då på åsen af hustak,

lägre eller högre -- också på kyrktak i byar — på skorstenar,

vedstaplar och i träd invid husen, o. s. v. Han sitter då helt

dåsig, frågar icke efter åskådare, aktar ofta icke om klick-

ningar, stundom icke ens om bomskott. Huru skall nu denna

besynnerlighet förklaras? Vanligen antager man, att han tagit

sig ett enbärsrus, uppkommet af en grundlig måltid å dessa

bär. Ganska möjligt är att så verkligen förhåller sig, men

detta antagande har ej, oss veterligt, blifvit bekräftadt genom

anstälda undersökningar, så att det tills vidare gäller blott

såsom förmodan, hvilken kräfver närmare pröfning. Då till-

fälle dertill saknas vore det af intresse ifall undersökningar

gjordes till svar på den frågan, om tjädrar skjutna under dy-
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lika omständigheter ha kräfvan och förmagen fulla af enbär

eller ej. — En annan förklaringsgrund har ock blifvit fram-

stäld, nämligen att dimman eller töcknet ensamt framkallade

ifrågavarande vilsekommenhet och dåsighet. Huru dessa under-

ligheter än må uppkomma, äro de specifika för tjädertuppen i

motsats mot andra foglar.

Att tjädertuppen under fortplantningstiden har ögonblick

af ekstatiskt tillstånd bevisas af hans sinnesfrånvaro under

sisningen (på spelet). Hos en och annan tupp öfvergår detta

tillstånd till fortfarande öfverretning eller kollrighet, man kunde

säga förryckthet», etc.

Härpå anför förf. utländska exempel från Tysken Wurm
och Brehm. Men är det sannerligen gå öfver ån efter vatten,

då vi härom äga klassiska rön i våra vördade Kongl. Svenska

Vetenskaps Akademis Handlingar! Så berättar »Lieutenant»

E. G. Adlerberg här för år 1787: Ndgra Rön och Anmärk-

ningar om TJäder-fogeln. sd i des vilda som tama tilstdnd.

bland annat: >År 1778 bar en af mina Bönder vid Djurö til

mig en lefvande Tjäder-höna, den han tagit med blotta hän-

derna på et besynnerligt sätt. Han hade funnit hönan lig-

gande på marken, uti den ställning hon vanligt antager, då

hon låter trampa sig, och hörde henne gifva samma läte, hvar-

med desse foglar pläga kalla älskaren til parning. Hon var

så aldeles intagen af dessa känslor, at hon lät taga sig och

tycktes knapt gifva ackt på sin fara, förr än hon var gripen»

. . . . >T Majo följande år fick jag åter en lefvande aldeles

oskadd Tjäderhöna, tagen på samma sätt och i samma ställ-

ning. Jag kan icke underlåta at anmärka detta såsom någon

besynnerligt, och jag kan icke upgifva någon annan orsak

därtil, at en så skygg och varsam fogel, hvilken annars icke

låter af den varsammaste Jägare öfverraska sig, kunnat utan

svårighet tagas med blotta händer, än den, at, sedan negdens

tuppar blifvit bortskutne, behofvet af parning öfverväldigat alla

öfriga känslor. Det är bekant, at Tjäder-hönan i detta tilstånd

äfven emottager Orrens tjenstfärdighet, af hvilken blandning

de så kallade Racklehannar tilkomma. Bägge dessa så fån-
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gade höns, tycktes hafva afklädt sig all fruktan, och förekommo

nästan såsom half-desperate, men så snart deras eldiga begär

blifvit genom parning tilfridsstäldt, återtogo de sin naturliga

skygghet, och syntes då först vara nedslagne öfver sin fången-

skap», etc.

Med anledning af förstnämnda enquéte tager Red. af Sv.

Jägareförbundets Tidskrift genom ett nu inkommet svar i

samma "årgång ånyo till orda i denna sak — / enbärs/rågan.

— Därmed synes > enbärsteorien» vara utagerad och beröres

ej vidare i tidskriften.

Genom en i flere afseenden lycklig omständighet tror jag

mig ha kommit en annan lösning, af denna så ofta i litteraturen

omtalade omständighet hos tjädern, på spåren. På morgonen den

24 oktober förra året, dagen lätt mulen och, utan tjocka, regn eller

snö någon af de närmast följande, utkommen att se till arbetet vid

reparation här på Lidö, berättade arbetarna,att hela morgonen hade

en tjädertupp uppehållit sig, som gått omkring bland dem och

ej brytt sig om, att en stenhuggare var sysselsatt hugga trapp-

steg eller att ett par timmermän slagit och dundrat. Lyck-

ligtvis voro de allvarliga föreskrifterna från första början, mot

all åverkan på naturen af hvarje slag här tillräckliga, att

slutet ej blef det vanliga vid dylika tillfällen — en katastrof!

Man läse endast flyktigt i de tre registerhäftena öfver inne-

hållet i Jägareförbundets Tidskrift: om Tjädern: »tagen med

händerna» (ingen katastrof namnes i texten!); »slagen med

bösspipa»; »dängd med yxa»; »tagen på marken» (5 fall);

»skjuten på skorsten och vid gård» (4 fall); »tagen af hund»

(3 fall); tagen med händerna» (3 st. tuppar som nästa torg-

dag inbragte 6 kr.!); »kvarsittande efter påskjutning» (6 fall)-

»trygghet» (som naturligen belönades med döden!); »En impro-

viserad tjäderjakt» (ihjälslagen med yxa!); »Tjäderjakt på Kungs-

holms kyrkogård» (eget nog en höna som råkat på villovägar

och illa sårat sig mot det sönderslagna kyrkfönstret); »Tjäder-

jakt på Stockholmsgata» (på Jakobsgatan jagad till Norra

Smedjegatan — stucken med knif!) etc. etc. Hvad som mer

förvånar än alla dessa illdåd är, att verklige jägare ej kunna
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tolerera så förnäma fåglar vid husknuten, dock allra mest, de

ej dolt dessa bravader under signaturens skyddande — in-

cognito! Förr voro »hemma-hararna» fridlysta, vore ej på tid

skydda hemmafågeln, om man ej vill följa Adlerbergs exempel?

Min Pelle undgick sålunda bli »dängd med yxa», utan gick

omkring helt lugnt ibland allt bråte — »och käka mursann'»

— som den jovialiske handtlangaren utlade förloppet. Då jag

gick in att förmäla denna högst angenäma händelse, stod min

hustru just och betraktade geeom fönstret vår tjäder, som, gående

på en gammal gärdesgård i parken, helt gravitetiskt närmade sig

en däröfver hängande svensk- eller vild-kaprifol (Lonicera Peri-

clymenum) (denna utan tvifvel planterad,) och plockade och åt

af bären. Vi voro snart mobiliserade, undertecknad beväpnad

med en fiskhåf. Då vi kommo ut hade tjädern lämnat »Matleds-

trädet», som kapriolen betecknande kallas i sin hemort, Bohuslän,

då den förr användes mot magkatarrer. Tuppen gick nu helt be-

tänksamt utanför på gården, och genom att gå en omväg lyckades

vi med sakta motande få honom till ett järntrådsstängsel, där

han kröp under en tät, risig snöbärsbuske och togs med hän-

derna — håfven obehöflig. Det var en stor och vacker yngre

tupp, ehuru anmärkningsvärdt mager, och så stor, att då den

gick på gärdesgården med uppburrade fjädrar och den hvita,

lysande näbben, man tog för gifvet det var en gammal fågel. Den

insläpptes till änderna, som ha en större 14 x 26 meters nät-

inhägnad, under dito tak, men här var det som han något

kommit till besinning, i det han med fjädrarna tryckta till

kroppen med långa hastiga steg gömde sig under buskarna; detta

varade dock ej längre, än att vi knappt voro utgångna, så var

han åter framme och begynte genast äta af den utlagda bland-

säden. Under den stränga förvintern och vid det starka snö-

fallet i januari lät han snöa ned sig, ej under buskarna,

utan midt på den frusna dammen, och det så fullständigt, att

man ej visste hvar den låg och först då flög upp, då han var

nära att bli påtrampad. Detta hände flera gånger, och vid en

större drifva gjordes med skyffeln som en ingång, hvilken han



ABNORMITETER I TJÄDERTUPPENS BETEENDE 79

sedan använde och betydligt förlängde och fördjupade. Detta

hände aldrig med en af mig förut i flere år innehafd tjäder.

Genom den omständigheten, att vi sågo honom äta af kapri-

folen, har jag kommit att närmare fundera öfver hithörande

frågor och allt mer börjat misstro »enbärsteorien», men äfven

ledd af "en annan erfarenhet, i korthet följande. På 1890-talet

lyckades jag nämligen få köpa en tjädertupp och först långt

efteråt kom jag öfver en maka, som genom en så naturlig

utfodring som möjligt och tillräckligt utrymme ändtligen brin-

gade det därhän, att hon lade ägg. På höstsidan något år

skulle inhägnaden rengöras, nya tallruskor inläggas, etc, hvar-

för jag kom på den olyckliga idén, för att ej oroa dem, att

flytta öfver paret i den utrymda ufburen, ufven efter vanlig-

heten på sin påle utanför. För att gifva nödig skugga åt

denne och för prydlighet, hade rundt buren planterats några

Hundrofvor (Bryonia atöaj, och tänkte ej alls detta vara före-

nadt med någon risk att insläppa tjädrarna där, ehuru hela

golfvet var täckt med nedfallna mogna och kartiga bär, då jag

aldrig sett någon uppgift härom i den af mig ifrigt studerade

floristiska litteraturen — hela växten emellertid giftig! Följande

dag var också tuppen till stor sorg död, hönan däremot kry. —
Att enbären skulle ha denna dufna och slöa verkan på

tjädern, förefaller nämligen högst egendomligt, då ju enbär

utgör vinterföda för flere af våra fåglar, så t. ex. har jag sett

orrar, som haft kräfvan full af sådana, men aldrig har sports,

att orren blifvit befunnen med omskrifna egendomlighet i upp-

trädande som tjädern? För öfrigt skulle det vara intressant

att veta af hvem och hvar denna uppgift finnes omtalad. Ty

icke nämner Nilsson den i sina tre upplagor af Skand. Fauna,

Lund 1824, 1835, 1858, ej heller i Illuminerade Figurer häraf,

Lund 1832, och han uttalar öfverhufvud ingen förklaring här-

öfver. Sundevall i Svenska Foglarna 1856 säger ej heller

någonting härom. Tidskrift för jägare och naturforskare 1832

—34, som för öfrigt omtalar en mängd dylika anekdoter i 1.

och 2. årg. (i 3.) och sista omtalas tjädern endast på ett ställe; berör

ej enbärsruset; och likaså Holmgren i Handbok i zoologi 1867
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—71, som för öfrigt citerar nyssnämnda tidskrift. Likaså

Lloyd i Anteckningar i Skandinavien 1855. Hahr säger i

Handbok för Jägare 1865—66, l:sta upplagan, härom: »Någon

gång förflyger sig tjädern, så att han påträffas på ställen, der

man aldrig kunnat förmoda att finna honom. — Så t. ex. har

händt, att han slagit ned på hustak, till och med i tätt bebodda

trakter. — Detta sker mest under parningstiden, da han oftast

är mycket hufvudyr (kurs. af mig). I andra upplagan 1881—

-

82, där samma ofvanför icke kursiverade text förekommer,

gifves nu följande alldeles motsatta förklaring härpå: »Oftast

är det tuppar, som komma på sådana villovägar och vanligen

på hösten. Man har iakttagit, att det sker mest i tjockt och

dimmigt väder 1

, men man förmodar äfven, att det kan vara

beroende af att fogeln stått under inflytanden af ett så kalladt

'enbärsrus' (kurs. af mig). Äfven har man flere exempel på,

att han undantagsvis bortlägger all skygghet, så att han låter

taga sig med blotta händerna samt till och med går anfallsvis

till väga, då man närmar sig honom. Detta torde dock endast

gälla sådana individer, som för tillfället lida af någon opass-

lighet».

Men hvar i all världen har nu Hahr fått denna uppgift

— »att man förmodar» detta, och som han ej heller fullt tycks

godtaga och som ju föregår Lindblads? Enligt all förmodan

är det öfverjägmästarens egen, ty hvarken Erici: Coleri Oeco-

nomica I. del. i68j; Brocman: Hus-Håldsboken II. del. 1739;

Nordholm: Jämtlands Djur-Fänge, 1749; Pontoppidan: Norges

natur l. Hist. 1753; v. Greiff: Jagt och Djurfångst 1821; 2. uppl.

1828; v. Unge: Handbok för Jägeripersonalen 1833; af Ström:

Svenska foglarna 1839; C. W— m. (Källström) Handledning

i Jagt, 1830; Broman: Jagt och skjutkonst 1833, 1882 etc. etc.

eller någon af alla desse »Gamle Herrar» ha något att säga

härom, äfven har jag ej funnit något hos Kolthoff— O. B.

R.(ydholm): Vårt Villebråd 1896, liksom Kolthoff— Jäger-

skiöld: Nordens fåglar 1898. Äfven Brehm: Illustr. Thierleben

1 Så iakttogo vi på vintern 191 1 i starkt snöglopp och tjocka en rackel-

hanne sittande i stora linden på gården.



ABNORMITETER I TJÄDERTUPPENS BETEENDE 81

1867, som är utförlig i de biologiska uppgifterna, nämner intet

om enbärsfrågan.

Men h vilka verkningar ha då enbären på organismen?

Gamle Darelius: Socken Apothek och ndgre Hus-Kurer,

2:dra uppl. 1771, säger: »Enbärsmos drifwer swett, urin och

är godt vvid många tilfällen»! Palmberg: Serta Florea Sve-

cana eller Swenske Örtekrants 1684 och Månson, Rydaholm,

Örta-Book, 1654, äro synnerligen uttömmande, och det är för-

vånadsvärdt så många »dygder», som tillskrifvas enebären, men

får jag bedja citera en annan förf., som berör deras verkningar

på fåglarna. Kalm, P., säger i en Akad. disp. Beskrifning

öfwer Eenens Egenskaper respond. M. Forslin, Åbo jjjo i 2

delar. På sida (18) läses: »Eenbären tjena til föda för flera

slags foglar, såsom Orrar, Tjädrar, Krams-foglar, Trastar

Swenska Papegojan .(Tallbiten) m. f. hwilka gerna och med

nytta äta dem. Monn icke wisza skogs-foglars kött är behage-

ligare och hälsosammare endast derföre, at de lefwa mast af

Eenbär. Man wet ju at Krams foglars kött är långt behage-

ligare om Hösten, då de äta Eenbär än om Sommaren, då de

förtära insecter. Sw. Wett. Handl. 1750 p. 104, 1751 p. 133, 136.

och 1757 p. 142». -- Slutligen i Nordisk Familjebok i 2:a uppl.

(i första är innehållet här rent botan.) får man vara prof. G.

Lagerheim tacksam för att han återupplifvat det gamla intresset

för våra inhemska växters nytta, och anför där äfven deras

forna och nu till stor del obehöfliga användning och som häri-

genom nästan alldeles råkat i glömska. »Enbären äro sedan

gammalt kända såsom exciterande medel (vanligen åsyftas med

excitantia företrädesvis sådana medel som bringa hjärnan och

ofta därjämte andnings- och cirkulationsorganen i lifligare

verksamhet, etc ) och hvilka verka urin- och svettdrifvande.»

(Kurs af mig.) Sålunda alldeles motsatta de verkningar som

skulle uppkommit, om tjädern vore *lifvad» af enbären! Häri-

genom finner jag det blifvit visadt, att enbärens förmodade om-

skrifna inverkan på tjädern vid närmare skärskådande, så långt

ifrån att förklara detta beteende hos honom, tvärtom strider häre-

mot och lämnar problemet fullständigt olöst. Enligt Nord. Familje-

Fauna och Flora 1918. Haft. 2. isino 6
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bok kunna däremot bären af Try (Lonicera Xylosteum) förorsaka

diarré och kräkning. De smaka också infamt! Kunde ej möjligen

här ligga dold förklaringen af fenomenet? Också är busken ju

så pass allmän i våra skogar som undervegetation och på

ängsbackar, etc , att detta enbart kunde räcka till som förkla-

ringsgrund, 1 och då man vet tuppen har mycket lifligare tem-

perament än den mer betänksamma hönan (sålunda hade hon

ej gått på de för henne främmande hundrofvebären) kunde man

häri se orsaken till könens olika uppträdande. Naturligen med

undantag af de omtalade förhållandena under parningstiden,

och som alla auktorer med en mun själffallet ju tillskrifva stå

i samband därmed.

Lidö i februari 1918.

1
I öfrigt är ju ej uteslutet, att dessa verkningar hos tjädern endast föror-

sakas af dessa bär. Tibasten eller Källarhalsbusken (Daphne Mezereum) t. ex.

är ju äfven känd som giftig, att den t. o. m. såsom sådan omtalas i en del flo-

ror. Nog kunde väl dess mönjeröda, granna bär med sin underliga, sammandra-

gande, ytterst skarpa smak kanske äfven förorsaka dessa verkningar? »Lagom»

spridd är tibasten äfven från Skåne till Norrland att tjäna som förklaringsgrund.

C. O. G W.



Några anmärkningsvärda fågelobserva-
tioner från Hornborgasjön och trakten

däromkring.

Af

Rudolf Söderberg.

ill norra Västergötlands ornitologi meddelas

här några rön af mer tillfällig, ehuru ovanli-

gare art.

Rörsångaren, Acrocephalus streperus

Vieillot, som af mig först påträffades häckande

inom landskapet i Kinnevikens vassar vid Lid-

köping den 26 juni 1896, har senare blifvit funnen flerstädes,

såsom i Hornborgasjön efter sänkningen, i sjöarna Skärva-

lången (ej Sävelången, som felaktigt uppgifvits för mig) och

Eggbysjön (på det senare stället den 15 juni 1917), båda i

Vallehärad; vidare i sjön Östen, där hans sång hördes den

4 juli 1916, samt i Vartoftasjön. I Vänern finnes han flerstä-

des, såsom vid Sone söder om Hindens öar. Fågeln tillhör

bladyassformationen.

Vårfågeln, Lanius excubitor L., förekommer vintertiden

regelbundet på västgötaslätten. En gång erhöll jag uppgift

om, att en arla varit synlig en kall vinterdag Vid närmare

efterforskning befanns förväxling föreligga med en vårfågel,

hvilken i flykten ej så litet påminner om ärlan.

Den 3 februari i år iakttog jag utanför vassfälten på Horn-

borgasjön en vårfågel. Han flög gång efter annan från det

videsnår, där han satt på utkik, ner på den blanka isen, hvar-
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est han flyttade sig oroligt fram och tillbaka. När jag kom
närmare, upptäckte jag i närheten af platsen en råbock, som

satt infrusen i isen. Rådjuren pläga, sedan sjön blifvit sänkt,

med förkärlek vandra ut i de under sommaren på land stå-

ende bladvassfälten, och man ser t. o. m. spår efter dem ute

på den blottade dyn. Råbocken, som bar tvågreniga horn,

hade synbarligen kommit för långt ut, fastnat i den lösa bott-

nen och funnit sin död där. Han stod upprätt med kroppen

till hälften öfver isen och hufvudet och halsen delvis infrusna.

Omkring honom lågo smärre hårtappar kringkastade, på-

tagligen lösryckta af vårfågeln. Hvarken huden eller det frusna

köttet hade han emellertid förmått göra åverkan på, emedan

tövädret ej hunnit upptina dem tillräckligt.

Kungsfiskaren, Alcedo ispida L. Den 17 september 1916

iakttog jag i Bergssjön på Billingen en kungsfiskare. Den obe-

tydliga sjön är en kall, vid de bergiga stränderna vegetations-

lös sjö med klart vatten samt belägen på diabasplatån.

Blåhöken, Circus cyaneus L. Blåhöken har vid tvänne

eller trenne tillfällen iakttagits vintertiden vid Hornborgasjön.

Första gången (om fallet den 17 dec. 1916 undantages) obser-

verades en vacker gammal blå fågel den 4, 5, 6 januari 1917,

då djup snö betäckte den helt och hållet isbelagda sjön. Andra

gången sågs en gammal hona den 2 februari 1918. Före den

starka kölden i mediet af januari observerades fågeln upp-

repade gånger på samma plats af en jägare.

En gammal hane iakttogs våren 1916 den 21 maj, om

samma fågel som den ofvannämnda är naturligtvis omöjligt

att afgöra. Emellertid vill det af vissa tecken att döma synas,

som om den gamla honan återkommer. Hon uppehåller sig

med förkärlek vid samma kant eller vik af sjön. I december

1916 kunde jag sålunda återfinna henne, närhelst jag besökte

denna plats, sist den 17 i månaden. Nu i februari ses som

sagdt på samma ställe säkerligen samma blåhökhona, känne-

tecknad af sin storlek och den ganska ljusa dräkten.

Under våren och hösten är blåhöken fortfarande årlig gäst

vid sjön längre eller kortare tid. I april infinner han sig och
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stannar till slutet af maj. Tre fåglar sågos samtidigt den 7

maj 1917- Om hösten anländer han i början af september och

stannar gärna långt in i november. Öfvervintrande har han

ej förut uppmärksammats i vårt land.
1

På Blängmossen uppe på Billingen (300 m. ö. h.) fann

torfassisstenten E. Utterström föregående år ett kärrhökbo med

4 ofläckade ägg i en risig fördjupning ute på mossens midt.

Fågeln, som sågs, skimrade »något blåaktig». Det är högst

sannolikt, att detta var ett bo af »blå» kärrhöken. Kolthoff

omnämner, att denna hök på 1860-talet fanns i Hornborgasjön

sommaren öfver och möjligen häckade på det stora gungflyet

i sydväst. En för denna fågel ännu gynnsammare häcknings-

lokal äro de närbelägna höglandsmossarna på Billingen. (Här

förekommer äfven Ljungpiparen, Charadrius apricarius L.)

I samband med dessa uppgifter förtjänar omnämnas ett

par iakttagelser från Halleberg.

Gladan, Milvus milvus L., sågs på Halleberg (Munkesten)

1 — 11 juni 1917. Hon ses dessutom enligt samstämmiga upp-

gifter årligen vid Suntrelje nära Kinnekulle.

Järnsparfvens, Accentor modularis L, bo med 6 ägg blef

funnet å Halleberg den 6 juni 1917. Boet låg 1 dm. öfver

marken i en buske, som växte i kanten af en mosse.

Rördrommen, Botaurus stellaris L. I april 1912 uppmärk-

sammade herr J. Swedenborg och d:r H. Nyqvist under en

gåsjakt på sjön i skymningen ett läte, som genom den styrka

och den grofva röst, hvarmed det utstöttes, måste tillhört en

rördrom. Ljudet påminde om en tjurs ramande. Herr S., som

förföljde fågeln »på 20 alnars afstånd», hörde tydligt hans

plaskande steg på den frusna, upptinade dyn. Han tystnade,

när han förnam steg, men fortsatte att skrika, då de upphörde.

Lätet var så starkt, att det tycktes som om marken darrade,

och torde ha kunnat höras midt öfver sjön. Fågeln följde efter,

när herr H. aflägsnade sig, ända tills att han uppnådde stran-

den, då han ej mera hördes. En allmogejägare, som var med,

1
I förra årg. af denna tidskrift meddelade O. Gylling, att en blåhök den

16 jan. skjutits vid Falsterbo fjämf. fallet 4—6 jan. här ofvan).

Red.
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kunde ej förmås att tro annat än att ljudet härledde från en

»rytande lokatt», som han uttryckte sig.

Större strandpiparen, ALgialitis hiaticula L, har häc-

kat i Hornborgasjön sedan sänkningen. Ett eller möjligen två

par hade den 6 juli 1916 ungar på Fågeludden på sjöns ostsida.

Vätte nral len, Rallus aquaticus L, sköts den 23 decem-

ber 1917 vid sjön Skärfvalången i Vallehärad norr om Horn-

borgasjön.

Grafanden, Vulpanser tadorna L. Tre individ af graf-

anden kommo flygande förbi mig vid Hornborgasjöns strand

den 4 november 1916. Ett exemplar, hvaraf två vingar visa-

des mig, hade skjutits tidigare under året.

Knölsvanen, Cygnus olor L., häckade sommaren 1904

(eller 1905) i den lilla Sjötorpsjön sydväst om Falköping. Bo

med ägg anträffades i en mindre vass i sjöns sydvästliga del-

Det uppgafs äfven, att en svan någon senare sommar blef

skjuten i sjön. Fåglarna oroades påtagligen så ofta, att senare

häckning ej ägt rum. Under ett besök den 8 mars 1918 såg

jag lämningar efter sångsvaner (12 stycken funnos sedan den

12 februari i Hornborgasjön) på isen, hvilken då betäckte hela

sjön.

Frän Ålfsborgs län:

Enligt meddelande från Älfsborgs län (Inspektör L. Eriks-

son) blefvo två stycken järpar, Tetrastes bonasia L. skjutna

den 9 september 1912 i Björkered i Ambjörnarps socken.



.11

En bastard mellan hämpling, d\ och
grönsiska, ?.

Af E. L.

f. ör någon tid sedan erhöll Riksmuseet af Uni-

versitetsvaktmästaren Forssling i Uppsala en

Eä^StiR^^iä '
bur född ocl1 u Ppf°dd bastard af ofvan-

MTill sin storlek är den fågeln närmast

öfverensstämmande med en grönsiska. Ving-

längden är blott omkring 72 mm. och stjärten 49 mm. Näbben

är rätt egendomlig till sin form, ty den har en ganska grof

och svälld bas som hos en hämpling, men den yttre delen

afsmalnar med afsats till en tunn hoptryckt spets som hos en

grönsiska. Det ser nästan ut, som om den skulle utvuxit i

två omgångar, och där den tjockare »hämplingdelen» slutar

går öfvernäbbens slida ned i en rätt stor, skarpt afsatt flik

utanpå undernäbben. Utanför denna flik följer sedan den

tunna »grönsiskspetsen».

Fjäderdräkten visar arf från båda föräldrarne. Pannan ett

stycke förbi ögonen är svart, i fortsättning på detta ha hjäs-

sans fjädrar svarta midtpartier med gråbruna bräm. Nacken

mörkt gråbrun med genomlysande gult från fjädrarnes sido-

partier, isynnerhet bakom öronen. Ryggen är brun med svarta

midtstreck på fjädrarne. Denna bruna färg är ett tydligt arf

från hämplingfadern, ehuru ej så kastanjebrunt som hos en

gammal hämplinghane utan mera dämpadt som hos en yngre

dylik. Bakryggen och öfvergumpen olivgula, delvis med några
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mörka midtstreck. Framhalsen och bröstet skulle sannolikt

blifvit gula efter fullbordad brämfällning, men det gula täckes

ännu vid fågelns död (

14
/2) delvis af gråhvita bräm. Buken

och undergumpen gråhvita med litet inblandadt gult. Sido-

fjädrarne öfver låren något brunaktiga med svarta spolstreck.

Undre stjärttäckarne hvita, delvis gula med svarta spolstreck.

Till sin teckning (eller sitt mönster) likna vingarne grönsiskans,

men det gula på handpennornas kanter är ljusare än hos en

grönsiskhane och de ljusa brämpartierna på armpennorna äro

ej gula och hvita, utan så att säga ljust hämplingbruna samt

breda. Stjärten återigen har hämplingmönster, men grönsisk-

färg, d. v. s. pennorna äro svarta med gula eller hvitgula

kanter på båda sidor.

Vid en närmare undersökning visar alltså denna bastard

på ett intressant sätt blandade karaktärer. Det var ingen kraf-

tig fågel utan snarare tvärtom. Sannolikt på grund af den

ofvan anförda skapnaden på näbben kunde han ej knäcka och

skala ett hampfrö, utan måste dylika först krossas, om han

skulle kunna förtära dem. När han åt, sprätte han med

näbben åt sidorna, såsom grönsiskor ofta göra, och slösade

sålunda med honom mindre tilltalande frön. Han var tam och

lugn, nästan trög, och sjöng aldrig, utan hade blott en kort

lockton.

I vildt tillstånd är ej denna bastard känd och äfven bland

burfåglar torde den blott sällan förekomma.



Litteratur.

Waldemar Bulovv: Svampar. C W. K. Gleerups förlag, Lund,
i q i 7. Tredje tillökta och utvidgade upplagan. 268 sid., n 1 bil-

der (däraf 52 helsidesplanscher).

Man kan ju ej rättvisligen säga, att det råder brist på svamp-
litteratur här i landet, och det vore väl snarare märkvärdigt, om
det skulle vara fallet, så pass stort och allmänt som intresset är

för dessa naturprodukter i Elias Fries' fädernesland. Att svamp-
böckerna äfv*en finna en talrik läsekrets framgår bl. a. däraf, att

redaktör Bulows här ofvan nämnda arbete nyligen utkommit i sin

tredje upplaga, hvilken dessutom blifvit utvidgad och försedd med
en mängd nya fotografiska bilder, som enligt förordet till öfver-

vägande del tagits af amanuensen Hugo Granvik. Förf. lämnar
till en början en allmän redogörelse för svamparnes byggnad och
egenskaper m. m. Då han talar om deras »näringsvärde och mat-

duglighet», är det glädjande att finna, med hvilken nykter opartisk-

het detta sker. Likaledes behandlas frågan om »giftiga svampar»
med all tillbörlig hänsyn, som denna sak förtjänar. De praktiska

råd, som gifvas om insamling, förvaring och tillagning, äro äfven

väl värda att beaktas. Efter denna allmänna del öfvergår förf. till

sin skildring af de olika svampsorterna, men förutskickar en öfver-

sikt för bestämning af de olika grupperna af svampar, Åt hvar

och en af dessa ägnas sedan ett särskildt kapitel. Sådana grupper,

som innehålla ett större antal viktiga arter, äro försedda med en
bestämningstabell i kapitlets början, hvarefter art efter art erhåller

sin utförligare skildring med afseende på sitt utseende, förekomst

och biologi i allmänhet. Inblicken i ämnet underlättas i väsentlig

mån genom de goda fotografiska bilderna. För hvarje art fälles

också ett omdöme från kulinarisk synpunkt eller gifves en varning

för dess giftighet. Det märkes tydligen, att förf. äger en på lång-

variga studier af ämnet såväl i naturen som i litteraturen grundad
sakkunskap. Detta gör ett synnerligen godt intryck och man är

på grund däraf gärna villig att acceptera förf:s alltid måttfullt gifna

omdömen och goda råd rörande de skildrade svamparterna. Att

boken är lättläst säger sig ju själft, då den är ett alster af en af

våra mest kända och lättflutna pennor. Den, som önskar skaffa

sig kunskap om våra svampar, kan sålunda erhålla den på ett för-

träffligt och angenämt sätt med tillhjälp af denna bok. Den kom-
mer därför utan tvifvel att till instundande svamptid tillvinna sig

en vidsträckt och tacksam studiekrets.



Smärre meddelanden.

Egendomligt uppträdande af varg.

Härmed ber jag att få meddela en liten varghistoria, som
kanske kunde intressera.

D. 12 dec. vid i-tiden på dagen l
/% km. öster om kronojägare-

bostället Norden inom Jockmocks socken (7 mil NO Älfsbyn) hade
jag nöjet möta en varg på allmän väg. Jag kom körande och hade
en sorts »gråsupp» (liten, antagligen delvis tax) i mitt sällskap. Vargen
kom fram mot häst och hund, och den senares öde trodde jag var

afgjordt. I stället började varg och hund att springa framför hästen

som goda vänner. Hunden skällde ej, men nosade vargen nyfiket

»baki haserna». Härvid vände sig vargen upprepade gånger hastigt

om, men nöjde sig med att bara sticka ner nosen i hundens yfviga

päls. Komna något 1 oo-tal meter närmare gårdarna hoppade vargen
af vägen och stannade på 10 meters afstånd och åsåg vår förbi-

färd. Jag missbrukade härvid hans förtroende och saluterade honom
med en västficks-browning och rispade honom, sorgligt nog, under
buken. — På grund af rentraj försvårades hans spårning den dagen,

så att vi måste ringa. Mörkret hindrade fullföljandet häraf, men
följande dag befanns det, att han tillbringat några mörka timmar
cirka 1 km. från Norden i omedelbar närhet af 15 ä 20 renar. Vi
spårade honom, så länge den korta dagen räckte, och han befanns

härvid ha besökt tvänne renkadaver, bestående så godt som bara
af skinn och ben. Det har händt förut, att han besökt gårdar i

dessa trakter, bl. a. Risliden, och hållit till godo med ben, som man
kastat till honom. Men han har äfven dräpt en och annan ren,

dock endast i mån af behof, så lapparna äro ganska nöjda med
honom.

En sak som jag särskildt fäste mig vid vid vårt sammanträf-
fande var hans, om jag så må säga, valpaktiga sätt att springa.

Han »skuttade», och bakkroppen kom alltid så högt i vädret.

Flere vargar hafva under förjulsvintern varit synliga ovanligt

långt ned. Sålunda har en skjutits i närheten af Långträsks järn-

vägsstation och en vid Riddarkällan, beläget vid Pite älf cirka 2

mil NV Älvsbyn. — Skogsrenarna kommo tidigt nedöfver och äfven

fjällrenarna, som i år äro ovanligt talrika inom östligaste delen af

lappmarken. Lapparna säga emellertid, att vargarna ej följt renarne.

Och vargarna kommo sannolikt tidigare och söderifrån.

H. Lindhé.
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Ovanligt tidiga vårtecken.

Under normala förhållanden plägar sällan nägon samling ske

till skogsfågellekarne här uppe i Västerbotten förrän tidigast i slutet

af mars och äfven annan vildnad, såsom hare, ekorre m. fl., brukar

ej heller före denna tid eller t. o. m. senare visa tecken till en

vaknande fortplantningsdrift. Det är därför rätt anmärkningsvärd^
att för detta år kunna anteckna sällsynta fall af afvikelser från

denna regel.

Förjulsvintern förlöpte med ringa både nederbörd och kyla.

Nyåret ingick med något friskare temperatur, som så småningom
och omkr. den 9 januari där och hvar sjönk ända till — 45 ä

50 . Därefter steg temperaturen åter och den 26 januari visade

termometern +7°, ljumma vindar blåste, det t. o. m. regnade
ymnigt då och då, och mark och skog utandades dofter, något

liknande dem, man erfar efter ett vårregn. Efter omkr. en vecka

med dylikt blidväder inträffade åter kyla och den enformiga, gråa

vinterstämningen hade återkommit.

Tillgång å allehanda vildt, ja, på allt lefvande ute i skog och

mark med undantag af några arter fröätande fåglar har varit mycket
ringa under denna vinter, och det är sällan man i björkskogen

kunnat få se någon orre eller ute på tallmyrarne någon ensam
tjäder »på topp». En plötslig och ovanlig förändring inträffade

emellertid under den omnämnda blidvädersveckan. Orrar i hopar

om ända till 15 ä 20 st. infunno sig h varje morgon där och hvar

på sedvanliga lekplatser å sjöar och myrar, under spel och buller

kämpades det ända till långt fram på förmiddagarne och å tummel-

platserna lågo i massor lösryckta fjädrar och dun. Inne i stor-

skogen på tjäderns »hvinställen» blef äfven befolkadt, och syntes

kampen äfven här ha varit hård. Tuppar syntes flerstädes hafva

rusat på hvarandra och i den lösa, våta snön stodo spåraftrycken

djupa, tydligt visande huru fåglarne tagit spjärn emot hvarandra i

dragkampen. Äfven det tidiga morgonspelet hade försiggått i träden,

sr>m syntes af den myckenhet lös spillning, som låg kringströdd

under dessa. Spår efter hönor kunde emellertid ej upptäckas hvar-

ken på orrens eller tjäderns spelplatser

Äfven haren och ekorren voro berörda af den allmänna hän-

förelsen, deras spår ledde två och två eller t. o. m. ännu flere i

sällskap uppe i liderna och den uppmärksamme iakttagaren kunde

på ställning och utseende af bakfötternas spårstämplar (hanarnes)

förstå, att motivet för dessa promenader var af en för denna årstid

mindre vanlig art.

Å Degerfors kyrkoplats kvarstanna sedan en del år tillbaka

hvarje vinter några kråkor, och dessa vaknade äfven upp ur den

dåsighet, hvari kyla och umbäranden brukar försätta dem, och de

lämnade sina favorittallar invid en slaskhög för att med flykt och

under ljudliga kraxanden hvarje dag ge sitt stora välbehag med
den förmenta vårens annalkande till känna, och från andra orter,

t. o. m. uppe i lappmarken, förmäldes, att kråkor under denna tid

infunnit sig, något som man aldrig förr hade iakttagit. Talgoxarne
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på takrännan utanför mitt fågel bord, som för endast någon vecka
sedan varit nära att ömkligen frysa ihjäl, ropade nu klangfullt ut

sitt »sittsi tu», »sittsi tu».

Det är sålunda påtagligt, att något särskildt »elixir» legat i

luften, som kunnat på olaga tid väcka sådana lifsyttringar i djur-

organismen.

Vindeln den 10 mars 1918. x. Gram.

Sydlig häckningsplats för rödvingetrasten.

Enligt en i denna tidskrift, häfte 5 och årgången 191 7, införd

notis, skulle rödvingetrasten hafva häckat å Södertörn. Notisen afser

naturligtvis — mycket riktigt för öfrigt — att framhålla denna fågel-

arts uppträdande här såsom varande utanför hans egentliga häck-

ningsområde.

Att rödvingetrasten under häckningstiden dock stundom visar

sig ännu längre söderut, har undertecknad varit i tillfälle iakttaga.

Under våren 19 10 observerades nämligen dagligen två hanar

af denna trastart under hela maj och intill medio af juni månader
vid sjön Wrången inom Locknevi socken, norra delen af Kalmar län.

Oaktadt jag ej lyckades finna något bo, är jag dock öfvertygad

om, att två par af dessa fåglar häckade här. Vid morkulljakt en

kväll i början af juni månad, då jag utvalt en plats i närheten af

en sjungande hane, observerades äfven honan, hvarför jag måste

antaga, att arten äfven häckade här.

Ifrågavarande trakt är mycket bergig och skogrik och i öfrigt

af fullkomligt norrländsk natur.

Ange d. 7.1 1918. Albert Hedeby.

Circus pygargus ^ — rättelse!

I årg. 19
1
5 sid. 283 finnes infördt ett meddelande om att en

Circus pygargus ^ skjuten vid Österby bruk, Dannemora 19 14, in-

köpts till Riksmuseum. Fågeln ifråga utbjöds under detta namn
från Kolthoffs naturaliemagasin och blef på grund af detta ursprung

ej närmare skärskådad eller kontrollbestämd förr än nu. Det
visar sig då, att tyvärr ett misstag ägt rum, ity att fågeln ej är

hvad den utgafs för, utan en stepphök, Cirats iiiacrourus, hvilket

härmed beriktigas.

Tillgången på hjortar och vildsvin på Öland under 1700-talet.

Nedanstående intressanta meddelande har benäget ställts till

tidskriftens förfogande af f. Riksbibliotekarien E. Dahlgren. Det

ådagalägger den rikliga tillgång på storvildt, som på 1700-talet fanns

på Öland. Ifrågavarande djurarter voro införda för jaktens skull.

»Rådsprot. i Inrikes Civil ärender d. 1 1 sept. 17 41.

Secreteraren Heland upläste Riksrådets och Öfwerste Marskal-

kens Baron Åkerhielms und. Memorial, hwarutinnan andrages, at,
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som uppa Öland med det första komma at skiutas ioo st. Crono-
och Dåldiur samt 70 st. wildswyn, hwilka Kongl. Maj:t till Örlogs

flottans förnödenhet beviljat, ordres till \vederb:de måtte afgå, at

icke allenast till detta behof, på sätt som för detta skiedt, nödigt

Pistol-Krut utur Calmare och Borckholms Slott måtte afföllja, utan

ock, at allmogen på Öland med frij skiuts måtte tillhandagå öfwer-

jägaren Flotton och jägaren Smitt under denna förrättning, med
mera.

Och resolverades, at bref och ordres afgå till General Majoren
och landshöfd:n Baron Stael von Holstein, at låta på sätt som för

detta skiedt nödigt Pistol-Krut till detta behof af Calmare och Borck-

holms Slott afföllja, säsom ock, at söka förmå allmogen på Öland,

at med frij skiuts tillhandagå bem:te jägare under denna förrätt-

ning, hwartill förenämnda allmoge så mycket mera lärer finnas

willig, som en slik diurens och wild-swinens förminskning länder

inwånarne derstädes till ej ringa förmån och deras ägors bättre

fredande ifrån ohägn.»

Sena sidensvansar.

En flock sidensvansar af åtminstone 21 individer iakttogs d.

8 april innevarande år i Upsala botaniska trädgård, där de voro

sysselsatta med de delvis ännu kvarsittande frukterna af den nord-

asiatiska Cratagus pinnatifida songarica Dipp. „ „,.
- - -

J ö
C. Wiman.

Ungefär samtidigt såg Tore Lönnberg sidensvansar vid Djurs-

holm.

Så sent som den 28 april sköts en sidensvans af bokbindaren

Hernell vid Upsala och insändes till Riksmuseum. Det var en ung
fågel från fjolåret. Red.

Hvitbrokiga kråkor iakttagna vid Karlshamn.

Hösten 191 7 iakttogos vid Karlshamn några hvitbrokiga kråkor.

Första gången sågos två på några fält under höstplöjningen. Några
veckor senare iakttogos fem stycken på samma fält. En af kråkorna

hade hvita vingspetsar och hvitt på stjärten, två voro hvita på vin-

garna och två voro hvita åtminstone på stjärten. Kråkorna, som
höllo sig tillsammans med andra kråkor i en stor flock, voro alltid

mycket skyggare än alla de andra.

Under vintern voro de försvunna tills den 22 mars, då de

sågos igen, men då voro endast två af dem kvar, de två med hvitt

pä vingarna. De andra ha ej återkommit.

En af dessa kråkor sköts vid lasarettet den 14 april och har

insändts till Naturhistoriska Riksmuseet.

Karlshamn 14 april 191 8. Egil Lbg.

Den till Riksmuseum skänkta kråkan har på vänstra vingen

3:dje, 5:te, 7:de och 9:de handpennorna hvita samt äfvenledes
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i högra vingen tvänne hvita pennor. Af intresse är att påpeka,

hurusom de hvita pennorna äro mera nötta än de svarta. Detta

är i öfverensstämmelse med den allmänna regeln, att fanet i hvita

eller gula bräm eller fläckar på fjädrar fortare afnötes, än där det

är svart, d. v. s. fjädrarnes opigmenterade delar ha en svagare

struktur än de pigmenterade. n ?

Meddelande från Stora Karlson,

Såsom vanligt har i år en del ejdrar öfvervintrat här, det var

denna gång ett 30-tal. Några funnos döda, dock ej utmärglade.

Äfven tvänne svärtor ha öfvervintrat i år. hvilket är mera ovanligt.

Våren är sen. Första starflocken, 15 st , sågs d.
18

/3, förut ha

dock enstaka varit sedda såväl här som annorstädes redan d.
1
/s,

men de försvunno åter. Samma dag sågs den första vipan. Al-

kornas antal har växlat mycket under olika somrar. Under de sista

20 åren var antalet minst 1914, men högst 191 7. Så många som
sistnämnda år ha ej setts förr. Korparne i Hassli hade full kull,

6 ägg den 8
/3 . Wt mhUrm

Fågelnotiser.

Med anledning af uppmaning i haft. 2 af denna tidskrift 1917,

ber jag få meddela några iakttagelser med afseende på vissa fågel-

arters förekomst.

Sedan ett flertal år tillbaka har jag lagt märke till, att korn-

knarren mer och mer aftagit i antal. Sålunda fanns fågeln under

min uppväxttid rätt allmänt i Rumskulla, och hans sträfva, men
gärna hörda läte genljöd från nästan hvarje åkerfält under de ljumma
försommarnätterna. Nu ser det ut, som om fågeln vore på väg att

bli en sällsynthet där. Som bekant hyser folket den tron, att korn-

knarrens närvaro i åkrarna bådar god »äring», hvarför han ej är

utsatt för någon förföljelse från människans sida. För roffåglarnas

angrepp torde han i regel gå fri, tack vare sin skyddande omgif-

ning: säd och högt gräs. Hans värsta fiende synes mig vara katten,

ehuru det torde vara förhastat att på denne kasta all skulden till

fågelns minskning. Hvar orsaken härtill än ligger, kan den åtmin-

stone ej sammanhänga med ogynnsamma häckningslokaler, hvilket

tyvärr ofta är fallet med andra af vår fågelfaunas medlemmar.
Tvärtom ökas ju med hvarje år kornknarrens gebit, och man kunde
vänta, att han i samma mån skulle tilltaga. Den väsentliga orsaken

torde, såsom redaktionen af Fauna och Flora redan framhållit, vara

ogynnsamma väderleksförhållanden.

Gråsiskan (Acanthis linaria) synes i vinter ha förekommit i

ovanlig mängd i södra Sverige. I Fliseryds socken (Kalmar län)

iakttog jag i början af februari en flock, som med säkerhet uppgick

till mellan 400 ä 500 individer. Under hela månaden uppehöllo
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sig siskorna i närheten af min bostad, dock i spridda flockar, mest
sökande sin föda på åkrarna. I detta sammanhang kan omnämnas,
att sidensvansarna i år synas alldeles ha uteblifvit här nere i våra
sydländska bygder.

Råk an (Corvus frugilegus) har i år öfvervintrat vid Ingatorps
station (Jönköpings län). Tre individer sågos vid jultiden därstädes,

sökande sin föda på gödsel- och komposthögar, Ett ex. sköts för

uppstoppning. Som råkan där är en sällsynt gäst, har jag trott

mig böra omnämna fyndet.

På samma gång kan meddelas, att jag våren 1905 såg flera

stycken råkor uppe i Jämtland vid Östersund.

En blåkråka (Coracias garrula) observerades vid midsommar-
tiden förra året vid Verlebo station, Långemåla socken, Kalmar
län. Enligt ortsbefolkningens utsago fanns denna fågel förr rätt all-

mänt i dessa trakter. Enligt uppgift från major R. Drangel häckade
blåkråkan för ett 30-tal år sedan rätt allmänt kring stränderna af

Mossjön i Pelarne socken (Kalmar län). p t*-, ,

Bidrag till kännedomen om fiskfaunan i Hälsingslands

kustvatten.

Under min tjänstgöringstid för ett par är sedan vid Hudiks-
valls högre allmänna läroverk hade jag tillfälle att göra ett och
annat rön beträffande Hälsinglands fauna. Af dessa är det kanske
särskildt ett par, som äro förtjänta af litet större uppmärksamhet
och därför värda att plubliceras.

Utanför Hälsingekusten ett stycke norr om Hornslandets udde
ligger ögruppen Bålsöarna. Intill den största af dem, kallad Stora

Bålsön, påträffades för några år sedan ett exemplar af Pholis gunel-

lus, tejstefisk. Exemplaret mätte 165 mm. i kroppslängd. Mittemot
Bålsöarna ligger på fastlandet ett fiskeläge. Vid samspråk med
fiskarena därstädes framgick, att ingen, ej ens den äldste, någonsin

observerat denna fiskart i dessa vatten förr.

Pholis gunellus förekommer ju allmänt vid vår västra kust.

Enligt C. P. åström, Några iakttagelser rörande de vertebrerade

djur, som förekomma i trakten af Lomma (gradualafh.), 1859, pag.

25, är den sällsynt vid kusten af Öresund i trakten af Lomma. Efter

kusten norr om Öresund är den enligt samma författare ej sällsynt.

I Bohus läns skärgård är tejstefisken enligt C. U. Ekström, Göte-

borgs K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handl. ny tidf. 1 haft.

pag. 38, mycket allmän, och vid vår västkust i öfrigt enligt C. Ce-

derström. Öfvers. af K. Vet. Akadrs Förh. 1876, n:r 4 och 5, pag.

65, tämligen allmän.

Hvad vår östra kust beträffar förekommer Pholis gunellus, enligt

W. Lilljeborg, Sveriges och Norges Fauna, Upsala 1891, från de

nordligaste delarna af Östersjön och sannolikt sydligaste delarna af

Bottniska viken och söder ut I Stockholms skärgård synes den

vara sällsynt, emedan den ej upptages bland de af C J. Sunde-

vall uppräknade Stockholms skärdgård tillhörande fiskarna. Genom
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baron A. Cederström erhöll dock Riksmuseum 1856 ett exemplar
af 155 mm. kroppslängd, fångat vid Beatelund i Stockholms skär-

gård. Widegren fann tejstefisk i Ålands haf år 1863, och enligt

Mela är den funnen vid Nyländska kusten i Finska viken. Något
längre söderut i Östersjön är den ej sällsynt. G. Lindström upp-
gifver i sin afhandling om Gottlands fiskar (Gottl. Läns Hushålln.

sällsk. Årsber. 1866, pag. 15), att den därstädes är tämligen van-

lig. Enligt Benecke, Fische, Fischerei etc. in Ost und West-
preussen, pag. 82, är den däremot sällsynt vid Preussens kuster

och förekommer enligt Möbius & Heincke, Fische der Ostsee,

pag. 61, i enstaka exemplar i hafskusten vid Kiel, där dock
exemplar af 220— 230 mm. längd erhållas.

Af ofvanstående framgår, att tejstefisken i Östersjön ej är att

räkna bland de allmännare fiskarna. Enligt E. Lönnberg, Sveriges

ryggradsdjur, Stockholm 1915, förekommer den efter vår östra kust

åtminstone upp till Ålands haf. Något fynd af tejstefisk norr om
Ålands haf är hitintills förut icke kändt. Genom densammas upp-

täckt utanför Bålsöarna invid norra Hälsinglands kust får läggas

till denna fiskarts utbredningsområde äfven ett godt stycke af Bott-

niska viken. Huruvida tejstefisken är stadd i utbredning norrut,

eller om den blott lyckats spårlöst undgå alla efterforskningar i sitt

nordliga utbredningsområde, är kanske svårt att afgöra. Att den
emellertid förekommer mycket sällsynt utanför Hälsingekusten torde

kunna tagas för afgjordt. Det funna exemplaret förvaras i Hudiks-

valls läroverks samlingar. —
En annan fiskart, som jag lyckats spåra utanför den Hälsing-

ländska kusten, är Spinachia spinachia, tångspiggen. Den upptäcktes

invid den yttersta stora ön i Hudiksvallsfjärden, Agön.
Spinachia spinachia är vanlig vid vår västra kust. Enligt F. A.

Smitt, Skandinaviens fiskar, Stockholm 1895, går den i Östersjön

upp till Finlands sydkust. Vid Högland i Finska viken är den
enligt Mela allmän. I Stockholms skärgård är den sällsynt. Enligt

W. Lilljeborg, Sveriges och Norges Fauna, Upsala 189 1, och An-
toni Stuxberg, Sveriges och Norges fiskar, förekommer tångspiggen

från och med Roslagen ned rundt våra kuster. Den är sällsyntare

i Östersjön med dess bräckta vatten än på vår västkust. Redan
vid Preussiska kusten börjar den blifva sällsynt. Stuxberg fram-

håller i sitt nyss nämnda verk, att tångspiggen saknas helt och

hållet i Bottniska viken. E. Lönnberg anmärker i sitt betydligt

senare utgifna arbete, Sveriges Ryggradsdjur, Stockholm 1915, att

den förekommer talrikt längs hela västkusten och vidare in i Öster-

sjön, men aftager alltmera i antal, så att den vid Gästrikland är

sällsynt. Någon uppgift i litteraturen om, att den påträffats så pass

nordligt som utefter norra Hälsingekusten, finnes icke. Genom dess

uppträdande härstädes får således äfven till denna fiskarts utbred-

ningsområde i vårt land läggas ett godt stycke af Bottniska viken.

E. V. Emström.
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Om djupfaunan i svenska insjöar ur djur-
geografisk synpunkt.

Af

O. Lundblad.

jåsom torde vara allmänt bekant, ha de syste-

Imatiska sjöundersökningarna och det djupare

^inträngandet i de talrika problem, som sjöarna

lerbjuda, begynt först i ganska sen tid.

IDen moderna limnologien eller vetenskapen

lom sjöarna är af jämförelsevis ungt datum.

Under det att hafvet redan tidigt lockade till mer eller mindre

ingående studier både i ett och annat afseende och på så sätt

uppkomsten af en oceanografi förbereddes genom den veten-

skapliga sammanfattningen af de allmänna resultaten, förblefvo

sjöarna i det stora hela obeaktade ända till långt in på 1800-

talet. Såsom så ofta annars arbetade de olika forskarna i

naturvetenskapens skilda grenar till att börja med var och en

för sig. Först under senare hälften af 1800-talet kan i sam-

verkan med andra vetenskapsgrenar den moderna limnologien

sägas ha uppstått. Som dess främste grundläggare kan utan

tvifvel betraktas den år 1912 aflidne schweizaren F. A. Forel.

Forel var zoolog, men hade påbörjat en allsidig, ej endast

biologisk, utan äfven hydrografisk och geologisk undersökning

af sitt hemlands sjöar, först och främst Genévesjön, vid hvars

strand han var bosatt och åt hvars utforskande han ägnat

större delen af sitt lif. Redan 1869 utkom ett sammanfattande

arbete af honom öfver denna sjös djupfauna, och senare utgaf

Fauna o. Flora 1918. Haft. 3. is; is
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han under en följd af år sin stora limnologiska monografi öfver

samma sjö. Detta arbete har i mångt och mycket tjänat som

ledtråd och utgångspunkt vid de limnologiska studier, som

senare påbörjades i andra länder.

Och allt fortfarande kan Schweiz sägas i viss mån vara

det limnologiskt bäst utforskade landet på jorden. Särskildt

gäller detta sjöarnas fauna. Forel efterföljdes här af flera

forskare, bland hvilka särskildt märkes Friedrich Zschokke

som speciellt ägnat sina krafter åt Vierwaldstättersjön, men

äfven utgifvit större sammanfattande verk, bl. a. om högfjälls-

sjöarnas djurvärld samt om djupsjöfaunan i Mellaneuropa.

Dj 11psjöonirådets begränsning och naturförhållanden.

Vid en behandling af sjöarnas djupfauna, som ju är ämnet

för denna lilla uppsats, ha vi först att definiera ordet sjö.

Forel menar med sjö en allsidigt sluten vattenmassa, stagne-

rande och belägen i en fördjupning i marken, utan direkt

förbindelse med hafvet. Men då härigenom äfven små vatten-

samlingar, såsom gölar, dammar, kärr m. m., skulle komma

att hänföras till sjöarna, hvilket ej stämmer med allmänna

språkbruket, har Forel äfven en snäfvare begränsning af be-

greppet sjö, i det han till den föregående definitionen äfven

lägger den fordran, att vattnet skall besitta en central region,

där djupet är stort nog att hindra strandflorans nedträngande.

Uppfyller ett vatten dessa fordringar, utgör det enligt Forel

en sjö i inskränkt bemärkelse.

Då dessa frågor för den följande framställningen hafva

stor betydelse, måste vi något närmare uppehålla oss vid de-

samma. Flera af de vid sjöarnas indelning brukliga termerna

äro lånade från oceanografien. Hafvet indelas som bekant i

djurgeografiskt hänseende i olika vertikala regioner, hvilkas

begränsning gent emot hvarandra och mot djupet är olika hos

olika författare, och för olika djurgrupper äfven måste gestalta

sig olika samt ej intresserar oss i detta sammanhang. Så
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mycket bör dock nämnas, som att hafvet, i största allmänhet

sedt, sönderfaller i litorala, pelagiska och abyssala (= profunda)

regioner. Litoral- eller strandregionen omfattar vattenbältet

utmed kontinenterna och de öar, som ligga strödda i hafvet.

Den pelagiska regionen omfattar de öppna oceanvidderna där-

utanför och öfvergår nedåt i abyssal- eller djupregionen, som

då naturligtvis kommer att intaga de största hafsdjupen och

omfatta området nedanför de båda förstnämnda regionerna.

Denna djurgeografiska indelning kunde naturligtvis uppstå

först sedan man fått en närmare inblick i djurens fördelning

i världshafven. Gifvetvis ägnades det första intresset åt djur-

lifvet i strändernas omedelbara närhet. Ända till år 1818 hade

man ingen aning om det rika djurlif, som finnes i de stora

hafsdjupen. Men detta år gjorde John Ross på sin färd till

Baffinsviken för att finna nordvästpassagen några djuplod-

ningar, f. ö. de första af detta slag, som utförts ned till 1 000

famnars djup.
1 Ross fann härvid en sjöstjärna från detta

djup fastsittande på lodlinan och kunde sålunda påvisa, att

äfven de stora hafsdjupen, i motsats till hvad man förut antagit,

ej voro liflösa. Emellertid blef denna upptäckt obeaktad, och

då Forbes 1840—41 genom sina undersökningar i Ägeiska

hafvet syntes ha fastställt, att djurlifvet upphörde vid ungefär

500 meters djup, så tycktes detta ju blott vara en bekräftelse

af den gamla uppfattningens riktighet. Emellertid fortsattes

undersökningarna af en stor mängd expeditioner, hvilka snart

med full säkerhet konstaterade förekomsten af en till och med

mycket rik och omväxlande fauna på de stora hafsdjupen.

Främst bland dessa står den bekanta Challenger-expeditionen

1872—1876. Hvad Medelhafvet beträffar, påvisades ohållbar-

heten af Forbes' uppfattning först af fursten af Monaco.

Liksom man först efter långvariga undersökningar erhöll

kännedom om existensen af en djuphafsfauna, var detsamma

fallet äfven med djupsjöfaunan. Man antog till en början som

utan vidare själfklart, att organismerna ej skulle kunna uthärda

de ogynnsamma förhållanden, som djupsjöområdet erbjuder,

1 Ross lodade f. ö. ännu större djup.
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och man tänkte kanske härvid i första rummet på den brist

på ljus, som där råder, och som omöjliggör växternas assi-

milation och därmed sannolikt äfven utvecklingen af ett djurlif.

Emellertid skulle det visa sig, att dessa slutsatser voro för-

hastade. Den förut omnämnde schweizaren Forel påbörjade

en undersökning af Genévesjön, vid hvilken han som nämndt

var bosatt. Då han så småningom utsträckte sina botten

-

skrapningar äfven mot djupet, fann han där utanför Morges

1869 en liten mask, en nematod. Detta fynd var af en utom-

ordentligt stor betydelse. Härigenom var förekomsten af en

djupfauna äfven i insjöarna konstaterad, 1 och Forel* kom här-

igenom in på ett närmare studium af den djurvärld, åt hvilken

han sedan ägnade en så stor del af sina krafter. Forel fort-

satte nu ifrigt sina undersökningar, och om också hans första

förhoppningar om existensen af en rik och specifikt utbildad

djupfauna ej, såsom vi senare få se, gingo i uppfyllelse, så

påvisade han dock en stor mängd förut oanade djurarter i de

schweiziska sjöarnas djup.

Härmed blef nu samma fråga aktuell, som förut i fråga

om hafvet, nämligen om en djurgeografisk regionsindelning

läte sig genomföras. Forel genomförde en sådan indelning.

Han använder samma beteckningar som för hafvet, nämligen

strand- eller litoralregionen, djupregionen, äfven kallad abyssala

eller profunda regionen, samt slutligen den pelagiska regionen.

Gränsen mellan dessa är enligt Forel följande. Litoralregionen

sträcker sig från ytan ned till det djup, där den högre vegeta-

tionen upphör, eller makrofytvegetationen, som den för kort-

hetens skull må benämnas i det följande. Denna utgöres dels

af fanerogamer, med äfven af högre kryptogamer, särskildt

characéer (kransalger). Den faktor, som reglerar deras ut-

bredning mot djupet, är naturligtvis först och främst ljuset

(men äfven andra, såsom vattnets syrehalt etc). Detta måste

vara starkt nog att tillåta assimilationen. Men då ljusets ned-

1

I förbigående må omnämnas, att svensken Sven Loven redan något

tidigare påvisat, att i några svenska sjöar en del kräftdjur, till hvilka vi senare

återkomma, förekommo på djupt vatten.
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trängande är beroende på den större eller mindre genomskin-

ligheten hos vattnet, är det klart, att makrofytvegetationen i

olika sjöar nedtränger olika djupt. Följaktligen räcker ej

strandregionen lika långt ned i alla sjöar. Nedanför strand-

regionen vidtager nu djupregionen, som således äfven varierar

mycket i utsträckning. Det är viktigt att fasthålla detta.

Skillnaden mellan litoralregionen och den profunda regionen

blir således enligt Forel den, att den förra utmärkes af flora

och fauna, den senare endast af fauna. Härvid afses då med

flora endast makrofytvegetationen, enär mikrofytvegetationen

kan sträcka sig betydligt längre ned, både såsom botten-

vegetation och plankton. Äfven en del mossor kunna före-

komma i djupregionen, ehuru blott undantagsvis och då alltid

blott i de öfre delarna. Så omnämner Forel, att han å en

bottenmorän i Genévesjön funnit Thamnium lemani på 60 meters

djup.

Vi hafva redan omnämnt Forel's definition på sjö i in-

skränkt bemärkelse; enligt denna skulle ju en verklig sjö om-

sluta en djupbassäng, dit vegetationen ej kunde nedtränga.

Sammanställa vi detta med hvad som nyss anförts, kan äfven

en annan, ehuru likbetydande karaktäristik af en sjö lämnas:

en sjö måste innehålla både litoralregion och profund region.

I den af Forel undersökta Genévesjön upphör makrofytvegeta-

tionen med characéer på 25 meters djup. Sjön är 309 meter

djup, alltså kommer den profunda regionen att omfatta ett

högst betydande område. För Vierwaldstättersjön sätter

Zschokke gränsen till omkring 30 meter.

Innan vi gå vidare, böra några ord sägas om det för de

båda regionerna mest utmärkande. I fysikaliskt afseende ut-

märkes litoralregionen af stark belysning, föränderlig temperatur

efter de olika årstiderna, svagt tryck, starka vågrörelser samt

i allmänhet af ganska växlande förhållanden. Djupregionen

däremot af svagt eller intet ljus, på större djup under hela

aret konstant temperatur, starkt tryck, i regel inga vågrörelser

eller strömmar. I allmänhet råder således i denna region ett

betydligt större lugn och större enformighet än i litoralregionen.
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Ytterligare en skillnad finnes mellan de båda områdena i botten-

beskaffenheten. Äfven denna är synnerligen växlande i litoral-

regionen, medan de stora djupen vanligen täckas af ett fint,

löst slam. När härtill äfven lägges den förutnämnda biologiska

olikheten, i det djupområdet totalt saknar vegetation, så före-

faller det ju, som om dessa regioner vore ganska väl skilda

och karaktäriserade. Redan Forel framhöll emellertid uttryck-

ligt, att här som alltid i naturen gränserna ej äro skarpa

utan i viss mån godtyckliga. Så länge man håller sig till en

enda sjö, kan begränsningen förefalla lätt nog, och först en

utsträckning af undersökningarna till andra sjöar påvisar

svårigheterna. Han framhåller, att gränsen i olika sjöar varierar

mellan 5 (10) och 25 (30) meter, allt efter sjöns storlek. Ju

djupare sjön är, ju djupare måste i allmänhet gränsen för-

läggas. Detta beror på, att djupare sjöar i allmänhet hafva

klarare och mera genomskinligt vatten än grunda. Det är

häraf lätt att förstå, hvarför Forel ej en gång för alla kunde

sätta en fix gräns mellan litoral- och djupregion. Ju grum-

ligare vattnet är, desto obetydligare är litoralbältet, och ju

större områden upptagas i stället af djupbältet. Detta sam-

manhänger naturligtvis med ljusets nedträngande mot djupet,

som i hög grad är beroende på vattnets klarhet, hvilken på så

sätt indirekt kommer att reglera vegetationens utbredning nedåt.

Enligt den nu lämnade definitionen på djupregionen ut-

märkes ju denna af en hel rad karaktärer. Att i praktiken

tillämpa den till synes enkla indelningsgrunden är emellertid

ej alltid så lätt. För de djupa schweiziska sjöarnas djupregion

gälla alla kännetecknen, men om vi taga en grundare och

grumligare sjö, t. ex. Mälaren, skola vi i viss mån finna, att

andra förhållanden äro rådande. Här upphör nämligen, t. ex.

i Ekoln, makrofytvegetationen redan vid 3 meters djup med

Potamogeton. Där skulle således vara gränsen mellan djup-

och litoralregion. Emellertid, den djupregion, som vi därigenom

erhålla, kan ju ej blifva likvärdig med den schweiziska, ej ens

med öfre delen af densamma, ifall gränsen i de nu till jäm-

förelse använda schweizersjöarna förlägges till t. ex. 30 meter.
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Ty djupregionen utmärkes ju ej enbart af vegetationens upp-

hörande och den ringa belysningen, utan äfven af en stor en-

formighet i fysikaliskt hänseende, såsom lugn, konstant tem-

peratur etc. Och dessa senare faktorer utmärka säkerligen ej

i lika hög grad Ekolns vatten under 3 meter och Genévesjöns

närmast under 30 meter. Vi se således, att den ena sjöns

djupområde ej direkt kan likställas med den andras, hvilket

beror på ofullkomligheten af den af oss dragna gränsen. Det

är emellertid själfklart, att dylika gränser ej kunna vara skarpt

utpräglade i naturen, som redan framhållits. Öfvergångs-

regioner måste alltid finnas. Det skall naturligtvis aldrig heller

lyckas, att uppställa en djurgeografisk gräns, där alla arter

göra halt och andra taga vid. De olika djurarterna ingripa i

hvarandras områden. Att så måste vara fallet, beror ju på

att den ena regionen befolkas från den andra och att kolo-

nister och emigranter alltid förekomma.

Likväl kunna vi af praktiska skäl tills vidare bibehålla

Forel's indelning och den regionsbegränsning han lämnat. 1

Att en dylik indelning emellertid ej endast får taga hänsyn

till fysikaliska eller floristiska faktorer, återkomma vi till i

slutet af denna uppsats. Som af det följande torde komma

att framgå, är Forel's indelning mera fysikalisk än faunistisk,

eller med andra ord: det existerar ej en djupfauna i lika hög

grad som en fysikalisk djupregion. Den biologisk-faunistiska

gränsen är ej lika skarp, som man från början antog.

Några drag ur Östersjöområdets utvecklingshistoria.

Innan vi öfvergå till framställningen af den svenska djup-

sjöfaunan, är det nödvändigt att först lämna en kort öfversikt

af de sen- och postglaciala nivåförändringar, som försiggått

hos oss. Detta dels därför, att det annars är omöjligt att

förstå den nutida utbredningen af en del djurformer, dels äfven

dessa djurs biologi. Genom istiden utrotades ju hela vår

1 Äfven en något annan indelning (med urskiljande af en sublitoral region)

har blifvit använd. I detta sammanhang kan emellertid vara öfverfiödigt att

ingå härpå.
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fauna och flora, och först vid periodens slut inkommo nya

växter och djur, därvid begagnande sig af olika invandringsvägar.

Som bekant har vårt land flera gånger varit öfversvämmadt

af stora massor af landis, ungefär som nu är fallet med Grön-

land och vissa andra områden. De olika istiderna hafva varit

åtskilda af tider med varmare klimat, interglacialperioder, då

isen bortsmält mer eller mindre fullständigt. Det är i detta

sammanhang onödigt, att vi uppehålla oss längre vid dessa

perioder af vår geologiska historia. Då sedan mot istidens

slut klimatet blef varmare, började den definitiva afsmältningen.

Den period, som nu närmast följer, kallas den senglaciala och

omfattar issjö- och Yoldiaperioderna. Under istiden hade landet

varit betydligt nedpressadt, som man antager på grund af

isens tyngd. När isen så började smälta undan, höjde sig

Sverige vågformigt alltefter som iskanten vek undan. Höjningen

har f. ö. ej varit jämn, utan olikartad. Vissa partier höjde sig

mera, andra mindre. En första följd af höjningen var, att

Skåne blef landfast med Danmark. Under den tid, då iskanten

flyttades öfver Småland, var Östersjön en af isen mot norr

uppdämd issjö. Passpunkten låg i Öresundstrakten. Det är

framför allt genom de Geer's och Munthe's undersökningar,

som gången af denna isrecession blifvit närmare bekant. Det

är ungefär 12 000 år sedan isen började afsmälta från Skåne.

Under den nu nämnda recessionen öfver Götaland från Skåne

till de medelsvenska moränerna och Salpausselkä i Finland

var Östersjön i början en issjö, som af Munthe benämnts den

första baltiska issjön. Dennas existens infaller under tidigare

delen af den afsmältningsperiod, som de Geer benämner den

gotiglaciala. Enligt de Geer skulle skedet hafva räckt i ungefär

3 000 år, hvarpå följde ett stillestånd i recessionen på 2—300

år, vid hvilket de nyssnämnda moränerna bildades. Under

senare delen af den gotiglaciala tiden inträdde en förändring.

När isen passerat Gotland, uppkom nämligen förbindelse åt

nordost med Hvita Hafvet öfver Onegatrakten. Härigenom blef

Östersjön ett inhaf, af Munthe benämndt Zanichelliahafvet, för-

modligen dock med utsötadt vatten till följd af den alltjämt fort-
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gående afsmältningen. Nästa utvecklingsfas inledes med en

höjning af Onegasundet. Så småningom afbröts förbindelsele-

den fullständigt och den andra baltiska issjön uppstod, dock

med aflopp öfver det gamla sundet. Isbrämet hade nu tågat

vidare norrut och uppdämde efter hand den ena issjön efter

den andra på svenska fastlandet. Den största var Vätterissjön,

som -till att börja med omfattade blott södra delen af den nu-

varande Vättern jämte omgifvande bygd, men så småningom

växte och utvidgades mot norr. Denna issjö nådde ett högst

betydande djup och hade under olika faser af sin tillvaro flera

aflopp både åt söder, väster och öster. Sjön aftappades till

slut i andra baltiska issjön.

Sedan isen ytterligare dragit sig tillbaka en bit, nämligen

till nordspetsen af Billingen, kom Östersjön i förbindelse med

Västerhafvet. Detta berodde på, att mellersta Sverige vid denna

tid var så nedpressadt, att hafvet kunde bryta in. Vi ha häri-

genom kommit in i de Geer's finiglaciala tid eller den sista af-

smältningsperioden och det sista skedet af den s. k. senglaciala

tiden. Öfver Mellansverige uppstod ett bredt sund. Östersjöns

vatten blef salt och bildade det s. k. Yoldiahafvet. Troligen

var äfven i detta haf salthalten åtminstone i början ringa (för-

modligen dock större än i Zanichelliahafvet). Ett stöd härför

har man trott sig finna i, att den mussla, som gifvit hafvet

dess namn, Yoldia arctica, i Närkessundet ej nådde samma

storlek som i Västerhafvet. Beviskraften häraf synes dock

tvifvelaktig, ty arten lefver äfven i sina nutida hemtrakter, så-

som vid Spetsbergen, i ofta bräckt vatten, ända längst in i

fjordarna vid iskanten, utan att detta förhållande inverkar men-

ligt på storleken.
1 Huruvida Yoldiahafvet hade någon annan

förbindelse med världshafvet än den öfver Närkessundet synes

ej afgjordt, men Ramsay omnämner, att sannolikt sträckte sig

några grunda sund öfver Finland till Hvita Hafvet.

Nästa period inledes åter med höjningar, både i väster,

1 Åtminstone synes man kunna antaga, att den hastigt skeende klimatfor-

bättring, som nu inträdde, även bidrog till att reducera artens dimensioner. Också

veta vi nu, att Yoldia levat jämförelsevis kort tid österom de mellansvenska sunden.
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söder och öster; alla förefintliga sund afstängas, och så små-

ningom utbildas Ancylussjön. Namnet är uppkalladt efter en

liten sötvattenssnäcka, Ancylus fluviatilis, som på denna tid

lefde i Östersjön, hvilket bevisar, att vattnet då varit sött.

Numera förekommer icke snäckan där, men finnes däremot i

flera svenska vattendrag. Ancylussjön hade under olika tider

olika aflopp, först öfver Närke, sedan, allt efter som Mellan-

sverige höjdes, öfver norra Vättern och slutligen öfver Öresund.

Till att börja med var sjön i norr icke obetydligt större än den

nuvarande Östersjön, i söder däremot mindre. Munthe anser

till och med som ytterst sannolikt, att Gotland någon tid stått

i landfast förbindelse med Tyskland.

Ancylussjön efterträddes af Litorinahafvet, därigenom att

en sänkning i Öresundstrakten öppnade förbindelsen med Nord-

sjön. Hafvet bröt sålunda in igen. Som bekant har Litorina-

hafvet sin namn af snäckan Litoriha litorea, som då lefde i

Östersjön ända upp i Bottniska viken vid Sundsvall. Nu däre-

mot går den ej längre än till sydvästligaste delen af Östersjön

i närheten af Rugen. 1 Östersjövattnets större salthalt under

Litorinatiden möjliggjorde dess framträngande så långt norrut.

Salthalten åter berodde enligt Munthe på, att tröskeln i Öre-

sund då låg cirka 5 meter lägre än nu och att landet omkring

Kattegatt låg lägre, varför ett friare tillträde af salt vatten kunde

äga rum.

Efter Litorinasänkningen försiggick en höjning af landet,

hvilken bl. a. resulterade i en stigning af trösklarna i Öresund

och Bälten. Följden blef en ny utsötning af Östersjöns vatten.

Nu utvandrade några sötvattensdjur i det bräckta vattnet, fram-

för allt Limncea ovata f. baltica, såsom bl. a. Erdmann, Lind-

ström och Loven framhållit. På grund häraf har Munthe

kallat denna period för Limnaeatiden och Östersjön för Limnaea-

havet. Ej långt efter Limncetis utvandring i hafvet dogo Litorina-

arterna ut i inre delarna af det baltiska området, och först i och

med detta anser Munthe, att den verkliga Limnaeatiden inträdt.

1 En annan art, L. nidis, som nu går till Bornholm, var på denna tid ut

bredd i hela Östersjön, ända till Nederkalix.
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Som ett öfvergångsskcde mellan Limnaeatiden och nutiden

räknar Munthe slutligen Myatiden, uppkallad efter saudmusslan,

Mya arenaria. Sandmusslan har i Norden aldrig påträffats i

lager, som undergått någon höjning. Det är således tydligt,

att arten invandrat i Östersjön tidigast under övergångsperio-

den mellan bronsåldern och järnåldern, d. v. s. 500 år f. K., ty

sedan denna tid hafva inga nämnvärda nivåförändringar skett.

Östersjön under denna tid kallas Myahafvet. Tydligtvis öfver-

går Myatiden utan skarp gräns i nutiden.

Några intressantare svenska djupsjöarter.

Vi vilja i det följande lämna en kort framställning af vår

djupsjöfauna och framhålla några af dess viktigaste och ur bio-

logisk eller djurgeografisk synpunkt intressantare representanter.

Att det här blott kan bli fråga om att nämna en ringa del

säger sig själft. För fullständighetens skull börja vi med

Urdjur {Protozoa).

Först må då nämnas, att den svenska urdjursfaunan är

så godt som helt och hållet okänd, åtminstone om man anlägger

moderna synpunkter och anspråk. Det kan emellertid förtjäna

anmärkas, att de allra flesta urdjur äro kosmopolitiska. Sär-

skildt noggrant är Schweiz' fauna undersökt af Penard. Han

kunde där påvisa 285 arter, eller 92% af alla på jorden kända

(siffrorna gälla dock blott rhizopoderna, en stor afdelning af

urdjuren). Ur djurgeografisk synpunkt äro därför urdjuren föga

intressanta. Dock synes Penard ha lyckats påvisa några verk-

ligt profunda arter. Värdet häraf är kanske ej så lätt att all-

deles bestämdt afgöra. Det har nämligen visat sig, att Penard

vid en närmare undersökning återfann flera af »djuparterna»

äfven på grundare vatten. Uteslutet är ju ej, att åtminstone

en del af de återstående arterna få röna samma öde. Men tills-

vidare ingå dock i djupfaunan två element, ett eurybathiskt och

ett stenobathiskt. Stenobath kallas en djurart, som är inskränkt

till ett visst djup, i detta fall djuparterna, i den mån dessa visa
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sig vara verkliga djuparter, under det att ett eurybathiskt djur

ej är bundet till ett visst djup, utan uppvisar större vertikal

utbredning, t. ex. förekommer både i strand- och djupregionerna.

Nässeldjur (af gruppen Hydrozoa).

Af denna, hufvudsakligen i hafvet utbredda grupp finnas

i våra sötvatten blott två släkten, af hvilka det ena, Hydra,

sänder ned representanter i djupfaunan. Någon specifik djup-

art finnes emellertid ej. Från Vättern och Torneträsk är känd

en liten, vanligen röd art, som går ned till stora djup, i Vät-

tern till cirka 120 meters djup, i Torneträsk till 110 meter.

Sannolikt går den i Torneträsk ännu djupare, då den i Schweiz

(Genévesjön) uppnår 300 meter. Arten är kosmopolitisk, ut-

bredd öfver större delen af jorden, och förekommer i de mest

skilda vattendrag, grunda och djupa, kalla och varma.

Hvi rfvelmaskar ( Turbellarza).

Först genom von Hofsten's undersökningar hafva de svenska

Hvirfvelmaskarna blifvit närmare kända. Att närmare ingå på

dessa skulle föra för långt och äfven vara af mindre intresse

samt är f. ö. omöjligt, då tillsvidare blott Sarekfjällens och

Vätterns samt Abiskoområdets arter blifvit utförligare behand-

lade i tryck. Vi skola därför inskränka oss till att omnämna

tre arter, som kunna vara förtjänta af större uppmärksamhet

i detta sammanhang. Två af dessa, nämligen Otomesostoma

auditiviim och Plagiostomum lemani, kunna behandlas gemen-

samt, emedan de både systematiskt och biologiskt utgöra en

grupp för sig.
1 Båda äro funna i Vättern från ungefär 10

meters djup ned till 120 meter, de tillhöra således Vätterns

djupfanna. Den förra arten är äfven funnen profund på andra

ställen i vårt land, såsom i flera lapska sjöar, bl. a. Saggat,

Torneträsk och Virijaure. I våra fjällsjöar finnes den äfven

nära ytan. Granska vi arternas utbredning närmare, framför

allt om vi se efter, hvad man härom känner från andra trakter af

1 Det liar likväl visat sig, att den biologiska öfverensstäminelsen är mindre

än man först förmodade
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Europa, så skola vi finna, att arterna ej uteslutande äro bundna

till djupt vatten, utan också förekomma i strandbältet. Likväl

gå de, som nämndt, djupt ner i sjöarna. Detta senare torde

sammanhänga med en viss grad af förkärlek för kallt vatten,

hvilken odisputabelt utmärker dessa båda arter. Otomesostoma

är i Schweiz mycket vanlig. Den finnes allmänt i alprandsjö-

arna, de s. k. subalpina sjöarna. Men dessutom förekommer

den i fjälltrakterna, där ofta i smärre sjöar. Såväl i lägre som

högre trakter kan den lefva ganska nära strandlinjen. Äfven

Plagiostomam är vanlig i de schweiziska sjöarna, där dess ut-

bredning liknar Otomesostoma's, dock med den högst betydliga

skillnaden, att den ej förekommer i fjällen'. I god överens-

stämmelse härmed står ju de båda arternas förekomst hos oss.

Till dessa arters djurgeografiska ställning återkomma vi längre

fram vid redogörelsen för kräftdjuren.

Den tredje hvirfvelmasken, som kan förtjäna omnämnande,

är Dendrocoelum lacteum. Denna art är allmän både i små

och stora vattensamlingar, äfven i rinnande vatten, samt finnes

t. o. m. i Östersjön. Sedan gammalt är kändt, att den går ned

i djupregionen. I Sverige är den känd från Vätterns djupare

delar. I fjälltrakter förekommer den däremot aldrig, hvarken

hos oss eller i Schweiz, som ifråga om hvirfvelmaskarna är bäst

undersökt af alla länder. Intressant är, att denna art på dju-

pet utbildat en särskild varietet, utmärkt af reducerad stor-

lek och saknad af ögonfläckar. Den kan betraktas som en

dvärgform. Den i Vättern funna tillhör emellertid hufvudfor-

men. Arten finnes äfven i andra svenska sjöar på djupt vat-

ten, så t. ex. i Ekoln, där jag tagit den på 28 meters djup.

De öfriga maskgrupperna kunna vi förbigå med tystnad.

Visserligen finnas bland dem flera arter utbredda äfven i de

stora sjödjupen, men de tillhöra delvis vidt utbredda arter,

och erbjuda därför mindre af intresse, i synnerhet som de sven-

ska arterna äro mycket litet undersökta. En art, Stylaria

lacustris, kanske dock bör omnämnas, emedan man i Genéve-

sjön funnit en särskild djupvarietet, liksom af föregående art.

1 Äfven Otomesostoma är dock sällsynt i Schweiz' fjälltrakter.
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Den utmärker sig bl. a. för större genomskinlighet än hufvudfor-

men. Arten är allmän hos oss (bl. a funnen i Vättern, där den

går djupt ned), men huruvida djupformen förekommer är ej kändt. 1

Mossdjur (Bryozoa).

Också våra mossdjur äro ännu föga kända, och ej minst

gäller detta sötvattensarterna. Någon närmare utredning af

hvilka arter, som hos oss tillhöra djupfaunan, kan således ej

lämnas. Från andra trakter äro emellertid dylika arter kända,

af hvilka sannolikt flera också skola visa sig förekomma hos

oss. Den enda mera ingående litteraturuppgift, som finnes om

ett djupfynd hos oss, gäller Vättern, där Fredericella sultana

är tagen ned till 50 meters djup. Ett annat släkte, Paludicella,

finnes i korthet omnämnt såsom funnet på 40—50 meters djup

i Torneträsk. En i Schweiz iakttagen varietet af F. sultana,

var. duplessisi, förefaller vara en verkligt profund form.

Kräftdjur (Crustacca).

Vi komma så öfver till kräftdjuren, hvilka af alla djur, som

tillhöra djupfaunan, tilldraga sig det största intresset.

Såväl bland lägre som högre kräftdjur finnas bottenarter,

så bland vattenlopporna och copepoderna. Till de senare höra

äfven några mer eller mindre typiska djuparter. Af den van-

liga Cyclops strenuus må omnämnas formen abyssorum, då

den ju blifvit funnen på flera ställen hos oss. Den lefver sär-

skildt i djupare sjöar i vattenskiktet närmast bottnen och är,

om icke uteslutande hemma här, så dock en tämligen typisk

djupsjöform. Cyclops strenuus är en ganska utpräglad kall-

vattensart, som tillhör våren och vintern. I det kalla botten-

vattnet lefver dock den nämnda djupformen äfven om somma-

ren. Arten är f. ö. utbredd och allmän öfver hela vårt land,

äfven i fjälltrakterna. En annan art, som vanligen träffas på

djupet, är C. abyssicola, som är funnen i Mälaren, Vättern,

o. s. v. samt i Mjösen. Men ej heller den är en ren djupart.

Något utförligare måste vi uppehålla oss vid några högre,

1 Huruvida denna djupform förtjänar rangen af varietet torde vara ovisst.
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intressanta kräftdjur, som visat sig tillhöra djupfaunan, de s. k.

maringlaciala relikterna. Hit höra ett räkliknande djur, Mysis

relicta, en vattengråsugga, Chiridothea entomon samt två mär-

lor, Gammaracanthus loricatus var. lacustris och Pontoporeia

affinis Det är icke så länge sedan förekomsten af dessa ar-

ter i våra insjöar först blef påvisad. Det skedde i ett inför

Vetenskapsakademien 1860 hållet föredrag af professor Sven

Loven, där han redogjorde för några krustacéer, som blifvit

funna i Vänern och Vättern. Fyndet af dessa kan utan tvekan

betecknas som ett af de mest uppseendeväckande, som blifvit

gjorda hos oss. Alla dessa arter voro nämligen sådana, som

antingen blott förekomma i hafvet eller också ha sina närmaste

släktingar där. Deras uppträdande i sött vatten var således i

ej ringa grad ägnadt att uppväcka förvåning.

Hvad då först Mysis relicta beträffar, så förekommer den

i flera svenska insjöar, i Finska och Bottniska vikarna, i Ladoga,

Onega, Hvita Hafvet m. fl. ställen. En mycket närstående art,

M. oculata, bebor hafven kring Spetsbergen, Island och Grön-

land och visar sig stå så nära M. relicta, att den med full rätt

betraktas som dess stamform. Chiridothea entomon förekom-

mer hos oss i några af de större sjöarna, i större delen af

Östersjön, i Hvita Hafvet och Ishafvet öster om Novaja Semlja.

Ishafsformen och insjöformen äro så lika, att de måste hänföras

till samma art. Gammaracanthus loricatus var. lacustris före-

kommer hos oss i några sjöar i Dalsland och Värmland, samt

i Vänern och Vättern. Dessutom bl. a. i finska sjöar, i Ladoga

och Onega. Hufvudformen loricatus har ungefär samma ut-

bredning som Mysis oculata, i det den lefver vid Grönland,

Spetsbergen, Novaja Semlja och i Hvita Hafvet. Enligt Ekman

äro de båda formerna så nära släkt, att sötvattensformen blott

kan anses vara en varietet af den något större ishafsformen.

Pontoporeia affinis slutligen förekommer bl. a. i flera af våra

insjöar, i Finland samt i Östersjön. Dess stamform har ansetts

vara P. femorata 1

, som är känd från ungefär samma arktiska

1 Enligt Ekman's senaste undersökningar är detta oriktigt. Han anser söt-

vattensformen härstamma från marina stammar af samma art.
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trakter, som Mysis oculata. Men dessutom finnes den i södra

Östersjön och vid västkusten.

I de nu nämnda arternas utbredning finnas sålunda flera

gemensamma drag. Alla visa de hän på ett marint ursprung,

men äfven ett arktiskt hem. Redan Loven påvisade huru detta

borde förstås och grundlade vår uppfattning af dessa s. k.

maringlaciala relikter. Han tolkade dem som rester af en is-

hafsfauna, som fordom haft större utbredning än nu, i det den

äfven sträckt sig öfver en del af vårt land, och ansåg, att ar-

terna inkommit under den tid, då Östersjön stod i förbindelse

med Hvita Hafvet öfver Ladoga och Onega, alltså under eller

efter istiden.
1 Ehuru Loven kände väl till det mellansvenska

sund, som förband Östersjön med Västerhafvet, tillägger han

ej detta sund någon betydelse för de ifrågavarande arternas

invandring. Han anser, att de alla kommit från nordost; denna

åsikt ligger ju också nära till hands, och framför allt är det

naturligtvis arternas förekomst i Ladoga, Onega och Hvita Haf-

vet, medan de saknas i hafvet vid vår västra kust (med undan-

tag af Pontoporeia femorata), som varit afgörande för Lovén's

uppfattning.

Huru ställer sig frågan om sötvattensformernas ursprung

och invandring till vår nu vidgade kunskap om dessa formers

och deras stamformers utbredning och lefnadssätt? Ja, det

måste då framhållas, att Lovén's genialiska tankar i stort sedt

endast blifvit bekräftade. Förut är omnämndt, att då isen bör-

jade draga sig tillbaka från södra delen af vårt land, uppstod

den första baltiska issjön. Som namnet antyder, var denna

en sjö med sött vatten, bildadt af den smältande isen. Snart

öfvergick den emellertid till Zanichelliahafvet, som ju stod i

förbindelse med Hvita Hafvet och Ishafvet. Zanichelliahafvet

var själft ett ishaf. Vi kunna antaga, att redan under denna tid en

del arktiska hafsdjur invandrade från nordost till Östersjön.

Betingelserna härför voro ju då beträffande temperaturen gynn-

samma för en dylik faunas trefnad inom det baltiska området.

1 Den förste, som anade ett forntida samband mellan Östersjön och Ishafvet,

var vår landsman Celsius.
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Man antager också allmänt, att de maringlaciala relikterna un-

der denna tid invandrade till Östersjön. Möjligen skulle det

åtminstone på sina ställen starkt utsötade vattnet i det dåtida

Zanichelliahafvet kunna komma oss att betvifla möjligheten af

hafsarters invandring till och trefnad i detta haf. Härvid är

emellertid att märka, att detta ju dock faktiskt en gång måste

hafva skett, i det att arterna mångenstädes nu lefva i t. o. m.

fullkomligt sött vatten. Dessutom vande de sig naturligtvis

så småningom vid det allt sötare vattnet under sin invandring

genom de finska sunden. Härmed är naturligtvis ej sagdt, att

en större kontingent marina djur tålde att intränga i Östersjön

under denna tid. Tvärtom, sannolikt inkommo blott en del

mot sött vatten mera motståndskraftiga arter, och hit höra ju

bevisligen de fyra ifrågavarande kräftdjuren. Det finnes intet,

som talar mot deras invandring under Zanichelliatiden.

Zanichelliahafvet öfvergick så i andra baltiska issjön, som

ju ånyo hade sött vatten. Denna sötvattensperiod måste såle-

des de invandrade arterna öfverlefva. F. ö. kan ju tänkas,

att de under denna tid drogo sig tillbaka till djuphålor med

eventuellt bräckt vatten. Då det salta vattnet åter bröt in och

Yoldiahafvet uppstod, kunde nya marina stammar invandra

genom Närkessundet. Om de ofvan antydda sunden funnos

öfver Finland, är det troligt, att därigenom också skedde en

förnyad invandring från nordost. Som nyss nämndes, antog

Loven endast en nordostlig invandring. Jägerskiöld har också

påpekat en del skäl, som synas tala för denna åsikt, nämligen

att några västgötasjöar, t. ex. Lygnern, hvilka endast haft för-

bindelse med Västerhafvet, sakna marina relikter. Emellertid

är Mysis funnen i irländska sjöar och Pontoporeia i sydväst-

ligaste Norge, hvilket, såsom von Hofsten framhållit, otvetydigt

visar, att dessa arters stamarter funnits i Västerhafvet. Det

finnes ju då intet skäl för att ej antaga detsamma beträffande

de öfriga arterna. En invandring västerifrån öfver Närkessun-

det måste således medgifvas som möjlig eller rent af sannolik.

Yoldiahafvet öfvergick till Ancylussjön och denna till Li-

torinahafvet. Som Litorinahafvets salthalt var betydligt större

Fauna o. Flora 1918. Haft. 3. 8
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än den nuvarande Östersjöns, måste under tidigare Litorina-

tiden de förut i Ancylussjöns söta vatten lefvande arterna ha

fått upplefva en afsevärd miljöförändring. Denna öfvergång från

sött till salt vatten sluppo emellertid en del stammar undan, de

nämligen, som nu förekomma i sjöar, hvilka ligga ofvan Litori-

nagränsen. Dessa sjöar hade under landets höjning redan af-

snörts vid Litorinatidens inträde. I dem öfvergingo således de

resp. arterna från Ancylussjön direkt till insjölifvet. Annor-

lunda skedde emellertid på andra ställen. I de sjöar, hvilka

ligga under Litorinagränsen, t. ex. Mälaren, måste arterna finna

sig i att först uthärda det salta Litorinavattnet, innan landet

definitivt höjdes så mycket, att sjöarna afsnördes. Detta är

således t. ex. fallet med Mysis, Chiridothea och Pontoporeia i

Mälaren och dess vikar. I Vänern slutligen, som väl till stor

del befolkades genom västlig invandring, böra ju arterna hafva

lefvat i salt vatten oafbrutet, tills de vid landhöjningen direkt

öfvergingo till lifvet i sött vatten. Vi se således, att arterna

vid olika tider och själfständigt på olika ställen samt äfven

efter olika öden blifvit sötvattensdjur. De olika sötvattens-

kolonierna hafva följaktligen i de olika typerna af sjöar olika

ålder, och de hafva uppstått oberoende af hvarandra. 1
Slutli-

gen torde i en del fall en relikt sekundärt spridt sig från en

sjö till en annan, i hvilken hafvet ej kvarlämnat någon dylik

relikt. För en sådan relikt har Jägerskiöld infört benämningen

sekundorelikt. Ekman har emellertid framhållit, att denna term

måste vika för den redan förefintliga pseudorelikt.

De nu behandlade fyra kräftdjuren förekomma hos oss en-

dast i sjöar, hvilka äro belägna under högsta marina gränsen,

ett faktum, som ytterligare talar för deras marina ursprung.

Deras glaciala härkomst framgår J ramför allt däraf, att de i

sin utbredning äro starkt beroende af kallt vatten. De före-

komma därför endast i större sjöar, där vattnet vid ett visst

djup kan hålla sig vid låg temperatur hela året. Därför äro

dessa arter också ganska typiska representanter för djupfaunan,

1 Ur denna synpunkt kunna således arterna i Vänern sägas vara relikter

från Yoldiatiden, i Mälaren från Litorinatiden.
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om också både Mysis och Chiridothea om vintern vandra upp

mot grundare .vatten och Pontoporeia, som Ekman påvisat,

ingalunda är inskränkt till djupet, utan äfven träffas på grun-

dare vatten, blott temperaturen är låg och bottenbeskaffenhe-

ten lämplig.

I våra svenska insjöar finnes ytterligare en märlkräfta, som

låtit tala lika mycket om sig, som de två förut omnämnda,

nämligen Pallasea quadrispinosa. Redan Loven påvisade dess

förekomst i ett flertal af våra djupare insjöar. Han anför den

tillsamman med de öfriga maringlaciala relikterna och anser

arten som sådan. Denna åsikt har ej förblifvit oemotsagd. Ar-

ten visar visserligen i sin utbredning några likheter med de

maringlaciala relikternas, men äfven flera olikheter. Den träffas

visserligen ofta på djupt vatten, men sällan på det djupaste, i

Vättern t. ex. hufvudsakligen från 10— 40 meter, ehuru den går

ned ända till 120. Vidare förekommer den t. o. m. under de

varmaste sommarmånaderna ända upp i litoralregionens öfre

delar, ofta på blott Va — 2 meters djup, i flera ej synnerligen

djupa sjöar. Den är således ej på långt när ett kallvattens-

djur i lika hög grad som de äkta relikterna. Vidare är af

synnerlig vikt att framhålla, att arten saknas i arktiska trak-

ter, där den ej heller har någon marin stamform. Hela släk-

tet Pallasea består f. ö. af sötvattensarter. Artens utbredning

och biologi kan således hvarken anses tala för marint eller

glacialt ursprung. Pallasea quadrispinosa är därför sannolikt

att anse som en art, hvars utbildning till sötvattensdjur är af

äldre datum än de maringlaciala relikternas, om också dess

nuvarande förekomst i viss mån reglerats genom yngre faktorer.

Förut har redogjorts för Lovén's uppfattning af våra ma-

ringlaciala relikter. På Lovén's tid hade man ej kännedom

om några förekomster ofvan högsta marina gränsen. Han an-

såg därför helt naturligt, att alla de svenska sjöar, där dessa

relikter förekomma, blifvit direkt åtsnörda från det senglaciala

hafvet vid den följande landhöjningen. Om också senare un-

dersökningar, framför allt genom Ancylussjöns upptäckt, gifvit

vid handen, att förhållandena varit betydligt mer invecklade än
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hvad som först förmodades, och att en del sjöar haft växlings-

rika öden, ha dock Lovén's åsikter bekräftats, då det nämligen

är otvetydigt, att sjöarna stått i direkt samband med hafvet.

I denna mening kunna de betraktas som verkliga reliktsjöar.

Teorien om s. k. reliktsjöar fick emellertid efter Lovén's tid

ökad aktualitet, framför allt kanske genom den italienske limno-

logen Pietro Pavesi's spekulationer öfver en »Fauna rele-

gata» i de italienska sjöarna. Vid studiet af planktonfaunan

kom han att uppfatta så godt som alla dess representanter

såsom varande af marint ursprung, såsom en »förvisad» djur-

värld. Han gjorde sig skyldig till öfverdriften att beteckna

alla sjöar med dylik fauna som verkliga reliktsjöar, d. v. s.

afspärrade från hafvet direkt. Till och med fjällsjöar uppfat-

tades på samma sätt, en teori, mot hvilken särskildt Forel,

Weismann och Credner uttalat opposition.

För förklaringen af de maringlaciala relikternas förekomst

öfver högsta marina gränsen har dock aldrig en dylik fantastisk

teori fått någon anslutning. Både i Danmark och Tyskland äro

sådana förekomster kända af Mysis relicta och Pontoporeia

affinis. Af Wesenberg-Lund äfvensom af Samter och Welt-

ner har påpekats, att dessa förekomster endast låta sig för-

klaras genom aktiv invandring uppför vattendragen. Den när-

maste orsaken härtill skulle enligt dessa forskare vara Ancy-

lusvattnets förvandling till salt under Litorinatiden. Det är

dock svårt att förstå, hvarför en sådan vandring skett endast

här i söder, ehuru det ju måste medgifvas, att betingelserna

därför härstädes voro gynnsammare än i norra delen af Lito-

rinahafvet. Det har emellertid på sista tiden alltmera framgått,

att de maringlaciala relikterna ej äro i stånd till aktiva vand-

ringar; i alldeles särskild grad framträder detta hos Limnoca-

lanus macrurus, en copepod, som här ej blifvit omnämnd, då

den ej är ett bottendjur, utan tillhör plankton. Dess i littera-

turen så ofta omtalade förekomst i sjön Nömmen på småländska

höglandet (enligt Trybom). för hvars förklaring man ansåg sig

vara tvungen att antaga, att en vik af baltiska issjön en gång

trängt upp till denna sjö, har visat sig bero på ett misstag;
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arten förekommer ej i Nömmen. Alla dess öfriga förekomster

ligga under marina gränsen. 1
Allt talar således för, att relik-

ternas vandringsförmåga är ringa. Huru de ofvannämnda före-

komsterna i Danmark och Nordtyskland skola förklaras är ännu

ej afgjordt. Enligt en nyligen publicerad åsikt skulle det bero på

en oscillation af iskanten, sedan relikterna inkommit genom de

finska sunden. Vid en kortvarig framryckning af isen skulle

de isdämda sjöarna stigit, hvarvid relikterna blifvit pressade

mot söder. Att här närmare gå in på denna fråga kan af

flera skäl ej ifrågakomma.

Af öfriga kräftdjur finnas flera m. 1. m. typiska represen-

tanter för djupsjöfaunan, hvilka äro funna i Sverige; vi måste

likväl här förbigå dessa, ehuru äfven bland dem några arter

(ostracoder), som stundom ansetts vara maringlaciala relikter,

kunde vara värda att omnämna.

Efter denna behandling af reliktfrågan, vilja vi för ett

ögonblick gå tillbaka till de båda hvirfvelmaskarna Plagiosto-

mum lemani och Otomesostoma auditivum. Äfven dessa hafva

ansetts som maringlaciala relikter. Skäl, som synas tala för

det ohållbara i denna uppfattning, hafva emellertid fram-

ställts af von Hofsten. Mot deras marina ursprung och om-

bildning till sötvattensdjur i en geologiskt sedt så sen tid som

istiden strider det faktum, att de sakna närmare marina släk-

tingar och således skulle hafva genomgått starka omvandlingar

till följd af det söta vattnets inflytande. Vid jämförelse med

de maringlaciala kräftdjuren, där detta ej ägt rum, förefaller

alltså antagandet om marint ursprung högst osannolikt. Mot

deras glaciala härkomst kunna äfven invändningar göras. Bl. a.

visa de ej en fullt så utpräglad förkärlek för kallt vatten, utan

likna i detta afseende i viss grad den nyss omnämnda Pallasea.

Särskildt må framhållas, att Otomesostoma blifvit funnen i den

nu utdikade Mästermyr på Gotland, hvars grunda vatten varma

dagar uppvärmdes till 26° C. eller mera. Det är ju tydligt, att

denna temperatur ej kan vara passande för en maringlacial

1 D. v. s. Yoldiagränsen. Dock nåddes Mullsjön, där arten även förekom-

mer, endast av baltiska issjön.
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relikt. En sådan kan denna art därför ej vara. Dylika äroju

alltid stenotherma kölddjur.
1

I samma riktning pekar äfven

dess, liksom Plagiostomum's, utbredning i sjöarna, där de ej

alls äro uteslutande bundna till djurpregionen. De båda ar-

terna böra därför ej betecknas som glaciala relikter. De hafva

äfven lefvat så länge i sötvatten, att de fullkomligt förlorat

den marina reliktnatur, de en gång haft.

Vattenkvalster (Hydracarinä).

I en framställning af de i djupsjöfaunan ingående elemen-

ten förtjäna äfven vattenkvalstren att omnämnas. Då emel-

lertid på grund af sin ringa storlek dessa djur äro mindre

allmänt kända, skola vi ej länge uppehålla oss vid dem. Blott

om en art, Hygrobates albinus, skall sägas ett par ord. I södra

delen af vårt land är den endast funnen i Vättern, där den

dock är allmän på djupet. Granska vi dess förekomst i öfrigt,

skola vi återfinna den allmänt i talrika lapska sjöar, såsom

Torneträsk, Saggat och Langas. Men i dessa nordliga trakter

förekommer den äfven utanför sjöarna, nämligen dels i kalla

bäckar, dels i kalla, uppe i björk-, vide- eller lafregionerna

belägna mindre vattensamlingar, dock aldrig i mycket små.

Arten visar sig alltså i sin utbredning vara tydligt beroende

af kallt vatten. Dess uppträdande i Vätterns djupregion är ju

ett tydligt uttryck härför. Sällan framträder den relikta natu-

ren hos en art tydligare än hos den i Vättern inneslutna

stammen af detta kvalster.

I djupfaunan ingå äfven ett antal andra arter, hvilka dock

här förbigås. I stället kan i samband med redogörelsen för

denna glaciala relikt en annan sak förtjäna vår uppmärksamhet,

nämligen den allmänna utbredningen af dylika glaciala relikter.

Att istiden haft ett stort inflytande härpå är tydligt. Redan

den nyssnämnda artens uppträdande i Vättern hänvisar härpå.

Till denna sjö har den ej kunnat sprida sig i nutiden från den

trakt i norden, där den tydligen har ett af sina förnämsta till-

1 Stenotherm kallas en art, då den för sin trefnad kräfver en bestämd tem-

peratur. I motsatt fall kallas den eurytherm.
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håll. Denna diskontinuerliga utbredning kan endast förklaras

genom antagandet, att arten närmast efter istiden hade en vid-

sträcktare utbredning än nu och då förekom öfver hela vårt

land. Man har också funnit, att många kallvattensarter, bl. a.

också H. albinus, återfinnas i Alperna och alprandsjöarna under

samma förhållanden som hos oss, medan de saknas på det

mellanliggande låglandet eller där förekomma blott på särskilda

för dem gynnsamma lokaler. Detta har ledt till antagandet, att

denna fauna under istiden bebodde det isfria området i Mellan-

europa samt vid istidens slut följde den smältande isen såväl

mot söder som norr. I Mellaneuropa dog faunan till stor del

ut allt eftersom klimatet blef varmare.

Insekter (Insecto).

I nästan hvarje sjö, från jämförelsevis grundt vatten och

ned till de största djupen, skall man vid skrapningar finna ett

masklikt, vanligen rödaktigt djur i stor mängd. Det är larven

till en mygga, en chironomid. Larverna äro typiska bottendjur,

som ligga nedgräfda i slammet, där de af slem och slampartik-

lar hopfoga ett slags rör. I Schweiz' djupa sjöar äro de äfven

vanliga och gå där ned till de största djupen, i Vierwaldstätter-

sjön t. ex. till 214 meter. Arterna äro föga kända, och man

vet ej, om verkliga djuparter finnas.

Blötdjur (MoUnsca).

Ytterligare åtskilligt skulle kunna vara att tillägga om den

djurvärld, som finnes i sjöarnas djupare regioner, framför allt

om några mycket intressanta snäckor och musslor af släktena

Limncea och Pisidium. Likväl måste dessa här förbigås, sär-

skildt af den orsak, att kännedomen om dem hos oss är så

ringa, att en diskussion af hithörande spörsmål helt och hållet

skulle komma att röra sig på främmande mark. Vi skola i

stället öfvergå till en sammanfattning af det föregående och en

kort karaktäristik af djupfaunan.
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Djupsjöfaunans sammansättning och ålder.

Såsom förut framhållits, är det Forel, som genom sina

undersökningar i Schweiz först gjort oss bekant med det ganska

rika djurlif, som är utbredt i de stora sjöarnas djupare delar.

Vid början af sina undersökningar trodde sig Forel kunna kon-

statera specifika djuparter, hvilka ej förekommo på andra lo-

kaler. Han ansåg också på grund häraf sjödjupet som ett

skapelsecentrum och har t. o. m. mycket klart uttalat sig i

denna riktning.
1 Denna Forel's åsikt bottnar väl i hans all-

männa föreställningar om djupsjöområdet som ett ganska skarpt

begränsadt helt, utmärkt af egendomliga fysikaliska förhållanden,

särskildt ägnade att verka starkt ombildande på arterna. Genom

fortsatta studier kom emellertid Forel till en annan uppfattning.

Allt tydligare framgick, att en djupfauna, representerad af sär-

skilda, för densamma karakteristiska arter, ej existerade, eller

att, som Forel uttryckte sig, den visserligen oerhördt stora skill-

nad i lifsbetingelser, som härskar mellan sjödjupet och det

grunda strandområdet, dock ej är tillräcklig att framkalla några

större förändringar hos arterna själfva. På sin höjd uppstå

djupvarieteter. Endast på artbeståndets sammansättning har

djupet ett stort inflytande.

Denna senare uppfattning har mer och mer bekräftats. Till

större delen utgöres nämligen djupfaunan af nedvandrade, mot-

ståndskraftiga litoralarter, hvilka f. ö. i en del fall dock ombil-

dats till dvärgformer. Tack vare sin stora motståndskraft, t. ex.

mot växlande temperatur, hafva dessa arter kunnat nedtränga

mot djupet. De äro eurytherma och hafva vanligen en ganska

vidsträckt horisontal utbredning, ofta t. o. m. kosmopolitisk.

Men äfven andra arter förekomma i djupfaunan. Flera sådana

hafva omnämnts i det föregående. Hit höra de maringlaciala

och glaciala relikterna. Deras uppträdande i'djupområdet be-

tingas framför allt af deras beroende af kallt vatten. De äro

således stenotherma arter. En följd häraf är äfven, att de ej

1 Denna uppfattning har naturligtvis ej alls något att göra med frågan om
djupsjöarternas härkomst: ty att dessa i stort sedt härstamma från strandregionen

var redan Forel fullt öfvertygad om.
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kunna hafva lika vidsträckt horisontal utbredning som den

nyssnämnda gruppen. Glaciala relikter, såsom Hygrobates

albinus, kunna sålunda blott förekomma i fjälltrakterna (där

de naturligtvis ej äro relikter) samt i låglandet endast i djupa,

eller i hvarje fall kalla, sjöar. De maringlaciala relikterna åter-

igen hafva i låglandet ungefär samma utbredning— bortsedt från,

att de finnas endast i hafvets närhet — men kunna af lätt

förstådda skäl ej finnas i fjällen.

Här har hufvudsakligen talats om temperaturen som ut-

bredningsreglerande faktor. Att denna ej är den enda säger

sig själft. Sålunda torde det nu kunna anses bevisadt, att en

del i djupfaunan ingående arter äro slaminvånare och på den

grund bebo djupområdet. Andra arter kunna tänkas föredraga

annan bottenbeskaffenhet. Åter andra kanske äro beroende af

mörkret 1

eller vattentrycket.

Af hvad som nu nämnts, torde åtminstone en sak tydligt nog

hafva framgått, nämligen att i djupfaunan ingå flera, ganska

olikartade djurelement. Om man därför talar om en djupfauna,

måste Ynan behålla i minnet, att det djursamhälle, som lefver

i djupet, ej är något enhetligt dylikt. Det ena djuret är beroende

af en, det andra af en annan faktor. Häraf följer också, att om

män vid djupfaunans vertikala begränsning endast använder sig

af vissa, på förhand utstakade fysikaliska faktorer, uppnås inga-

lunda det resultat, som ur djurgeografisk synpunkt afsågs med

en dylik åtgärd, nämligen åstadkommandet af en verklig, djur-

geografisk gräns. Man kan således ej utgå från allmänna fysi-

kaliska eller andra synpunkter, utan man måste först utreda

hvarje arts utbredning för sig för att sedan möjligen få fram

några allmännare resultat.

Det låter sig ej göra att här utöfver ofvanstående antyd-

ningar ingå på djupsjöfaunans sammansättning, dess ursprung

eller de ombildningar, som det omgifvande mediet förorsakat hos

arterna. Det må till sist blott framhållas, att Forel's ursprung-

liga åsikt om djupområdet såsom ett skapelsecentrum på sista

1 Detta gäller sannolikt ett par i Mellaneuropa förekommande arter, Ni-

phargus putaneus joreli och Asellus cavaticus Joreli.
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tiden genom undersökningar på annat håll fått en ny belysning

och i viss mån, trots hvad som nyss framställdes, synes blifva

bekräftad, nämligen genom de Korotneff's studier öfver Baikal-

sjöns djupfauna. Som bekant, är denna sjö mycket djup. Upp-

gifterna om djupet växla, men i hvarje fall öfverskrider det

1 400 meter. De Korotneff kunde här påvisa en egendomlig och

synnerligen rik djupfauna, bl. a. mycket talrika arter af märl-

kräftor. Det synes, som om denna sjös större djup samt fram-

för allt dess höga ålder vore orsakerna till, att en rikare djup-

fauna här kunnat uppstå. Sjön ligger, som bekant, utanför det

under istiden nedisade området. Den torftiga utvecklingen af

den europeiska djupsjöfaunan skulle således möjligen kunna

tolkas som beroende på den alltför korta tid, som stått den-

samma till buds. 1

Litteraturhänvisningar.

Den mera speciella litteratur, som legat till grund för denna
uppsats, torde här icke behöfva anföras. I stället hänvisas de, som
intressera sig för den svenska sötvattensfaunan och därmed i sam-
band stående frågor, till följande arbeten och uppsatser:

Ekman', S. Om insjöarnas djupfauna. — Populär naturv. revy 191 5.

Forel, F. A. Handbuch der Seenkunde. — Stuttgart 1901.

de Geer, G. Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden.

— Stockholm 1S96.

v. Hofsten, N. Glaciala och subarktiska relikter i den svenska fau-

nan. — Populär naturv. revy 19 13.

Jägerskiöld, L. A. Om marina, glaciala relikter i nordiska insjöar.

— Ymer 19 12.

Lönnberg, E. Djurvärlden. — I Uppland, skildring af land och
folk, del I. — Uppsala 1905.— »— . Sveriges vatten och dessas invånare. — I Sveriges djur-

värld, 2:dra upplagan. — Stockkolm 191 1.

Stuxberg, A. Ishafsminnen i Östersjön och våra djupa insjöar. — I

Djurskisser, del I. — Göteborg 1892.

Zacharias, O. Die Tier- und Pflanzenwelt des Siisswassers. — Leip-

zig 1891 (Pris 30 Mark).

Af ofvanstående uppsatser innehålla särskildt von Hofsten's
och Jägerskiöld's värdefulla litteraturuppgifter rörande svenska för-

hållanden.

1 Denna åsikt har på sista tiden blifvit företrädd af Ekman och Wesenberg-

Lund.



Iakttagelser från ett friluftsterrarium

i Skåne rörande kärrsköldpaddans
äggläggning.

Af

C. Kurck.

ett föregående arbete 1 har författaren lämnat

en öfversikt af kärrsköldpaddans forntida ut-

Jbredning i de delar af norra Europa, i hvilka

hon numera saknas. Denna öfversikt upp-

5 tager för Sverige 25 och för Danmark 37 fynd-

WSz.J orter för fossila (subfossila) lämningar af ar-

I samma arbete har gjorts ett försök att med ledning af

fynden från torfmossarna och kjökkenmöddingarna besvara

flera i samband med sköldpaddans forntida förekomst i dessa

båda länder stående, viktiga frågor. Beträffande en af dessa,

den om tiden för hennes invandring till Danmark och Sverige'

framgår af författarens undersökningar, att sköldpaddan redan

under Ancylustidens senare del fanns på Seland, och att hon

med all sannolikhet under samma tidskede invandrat till Skåne

öfver den dåvarande landförbindelsen med denna ö. En annan

fråga, när sköldpaddan utdog i de skandinaviska länderna, har

däremot ej kunnat nöjaktigt besvaras. Hvad åter angår or-

saken till hennes utdöende därstädes, kan den tydligen, såsom

vidare framhållits, ^ej. tillskrifvas vinterkölden. Från olika delar

1 Kurk, C. Den forntida utbredningen af kärrsköldpaddan (Emys orbicu-

laris Lin.) i Sverige, Danmark och angränsande länder. Lund 1917. — Kungl.

Fysiogr. Sällsk. Handl N. F. Bd 28. N:r 9.
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af Sverige, såsom Småland, Östergötland och Västmanland,

liksom Stockholmstrakten ha nämligen anförts exempel på, att

individ af arten, hvilka utkommit i det fria, där öfvervintrat,

och från Skåne har man därtill sig bekant, hurusom ett exem-

plar efter 10 års förlopp återfunnits lefvande. Liknande fall

föreligga äfven från Danmark, där man icke allenast infångat

tyänne, 20 år tidigare utsläppta individ, utan nyligen till och

med anträffat en likaledes lefvande sköldpadda, hvilken man

trott sig kunna identifiera med ett för icke mindre än 49 år

sedan förrymdt exemplar. 1 För öfrigt omfattar som bekant

kärrsköldpaddans utbredningsområde i Ryssland trakter, där

medeltemperaturen för januari sänker sig ända till — 15° C.

och därunder. På grund af såväl redan anförda som andra

skäl har författaren trott sig kunna draga den slutsats, att

den egentliga orsaken till sköldpaddans utdöende i Sverige

och Danmark är att söka i det hinder, som den i postglacial

tid försiggångna värmeminskningen under sommaren och hösten

lagt i vägen för äggens utveckling. Därvid har jag utgått

från, att arten för närvarande ej är i stånd att fortplanta sig

i meranämnda länder, ett antagande, som visserligen ej stöder

sig på direkta iakttagelser, men som det oaktadt måste vara

en nödvändig följd af där nu rådande, jämförelsevis låga

sommar- och hösttemperaturer. Sammanställas de nuvarande

medeltemperaturerna för såväl sommarens som höstens samt-

liga månader inom de olika delar af Sverige och Danmark, i

hvilka sköldpaddan anträffats fossil, med motsvarande medel-

temperaturer inom de närmast belägna landsdelar, där hon

för närvarande fortplantar sig, så visar det sig nämligen, att

de förra ganska afsevärdt understiga de senare.

Man har sig visserligen bekant från såväl Sverige som

Danmark, hurusom i fångenskap hållna exemplar af arten lagt

ägg, men dessa ha de dock i saknad af lämplig plats i terra-

rierna eller å andra ställen, där de vistats, ej kunnat nedgräfva,

utan fått lägga, hvarhelst det passat sig De enda af mig kända

1 Nordmann, V. jMeddelande vid Naturhistorisk Förenings möte den J8

jan. 1918 i Köpenhamn.
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fall, då man inom vårt land iakttagit kärrsköldpaddans ägg-

läggning ute i det fria, äro de, hvartill prof. Aug. Quenner-

stedt varit åsyna vittne. Rörande förloppet därvid har han

lämnat mig en utförlig berättelse, som med benäget tillstånd

återgifves i det följande. I oktober 1915 insläpptes fem, från

södra Ungern inköpta exemplar af arten i ett inom hans villa-

område i Lund befintligt, af honom inredt friluftsterrarium, där

de fortfarande vistas. Terrariet, som omfattar ett område af

icke mindre än 200 kv.-m., upptages till större delen af en

damm, hvari befinner sig en liten ö med ett därå uppfördt

stenparti. Det är företrädesvis i detta senare som sköldpad-

dorna uppehålla sig, då de ej äro i vattnet. Frånsedt att

terrariet är inhägnadt, synes sålunda dess inredning för öfrigt

i det närmaste motsvara de förhållanden, under hvilka arten

lefver ute i det fria. Då därtill kommer, att djuren rikligt

utfodras med färsk sill, som de med begärlighet förtära, och

tillgång på småfisk äfven förefinnes, torde de här hafva en

ganska angenäm tillvaro. En dag i slutet af juni 1915 iakttog

prof. Quennerstedt hurusom tvänne af sköldpaddorna upp-

repade gånger försökte klättra öfver ståltrådsstängslet, men

samtliga dessa försök slutades därmed, att djuren, knappast

komna halfvägs, ramlade' ner. Då det ej förut förmärkts, att

djuren velat aflägsna sig från terrariet, där de dittills af allt

att döma trifts förträffligt, förmodade prof. Quennerstedt, att

dessa deras rymningsförsök hade sin förklaringsgrund däri,

att de velat uppsöka lämpligare äggläggningsplatsnr, en för-

modan, som också besannades. Ett par dagar senare, den 29

juni, då prof. Quennerstedt som vanligt på aftonen besökte

terrariet, befanns nämligen en af sköldpaddonra som bäst syssel-

satt med att gräfva en grop i den intill dammen belägna slutt-

ningen, och då hon ingalunda lät sig störas i detta sitt före-

hafvande, kunde såväl själfva gräfningsarbetet som den därpå

följande äggläggningen iakttagas på mycket nära håll. För-

loppet därvid var i det närmaste detsamma, som Miram 1
be-

1 Miram, E. Beiträge zur Naturgeschichte der Sumpf-Schildkrute (Emys

europaea). — Bull. Soc. Nat. de Moscou, Torne XXX, 1851, 2. Partie.
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skrifvit. Sålunda betjänade sig sköldpaddan vid gräfningen

än af den ena och än af den andra bakfoten, under det att

hon samtidigt då och då fuktade jorden med sin urin. Sedan

gropen var färdig och sköldpaddan tagit sig vederbörlig hvila,

ägde äggläggningen rum, hvarvid de 6 eller 7, med korta mellan-

rum ur kloaken framkommande äggen med ena bakfoten upp-

fångades och försiktigt nedlades i gropen. Äfven vid denna

förrättning begagnade sig sköldpaddan af båda fötterna om-

växlande. Sedan hon hvilat sig efter detta ej mindre ansträn-

gande arbete, vidtog äggens höljning, hvarvid jorden i små

portioner nedtransporterades med bakfötterna. Därpå fylldes

gropen, och slutligen utjämnades och tillplattades den öfver-

blifna jorden. Detta senare arbete, hvartill skölpaddan använde

bukskalet, utfördes så väl, att gropen, om prof, Quennerstedt

ej tagit noga märke på dess läge, sedermera icke skulle kunnat

upptäckas. Några dagar senare, den 2 juli, var prof. Quen-

nerstedt åter i tillfälle att iakttaga en sköldpadda under hen-

nes gropgräfning och äggläggning, men liksom föregående gång

var gräfningsarbetet redan påbörjadt, då han infann sig. För

öfrigt tillgick allt på samma sätt som ofvan anförts. Denna

grop var belägen på ett afstånd af 70—80 cm. från den andra.

Den 12 oktober öppnade prof. Quennerstedt den först gräfda

gropen och råkade därvid att krossa de där befintliga äggen

på tvänne när. Det visade sig emellertid, att de samtliga

voro friska. Vid undersökning af de båda hela äggen kunde

han vidare konstatera, att dessa saknade embryo och sålunda

ej blifvit befruktade, hvilket tydligen äfven varit fallet med de

ägg, som gått förlorade. Gropen med de sist lagda äggen

undersöktes ej förrän den 13 påföljande juni, vid hvilket tillfälle

jag hade nöjet närvara. Dessa, till ett antal af 11 uppgående

ägg, hvilka legat öfver 1 1 månader i jorden, voro såsom man

kunde vänta sig, stadda i förruttnelse. Följaktligen kunde det

ej afgöras, huruvida de varit befruktade. Vidare har prof.

Quennerstedt under 1916 vid tvänne tillfällen, den 6 och 8

juli, varit tillstädes, då en sköldpadda lagt ägg, och kunde han

noga angifva de respektive groparnas lägen. Vid den 14 oktober
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i hans närvaro af mig företagen undersökning af de båda gro-

parna befanns den ena innehålla 10, den andra 12 ägg. Dessa

voro jämförelsevis bättre bibehållna, men ej alldeles friska.

Huruvida de i likhet med de af prof. Quennerstedt under-

sökta äggen voro obefruktade, kan därför ej med bestämdhet

sägas, men det oaktadt är väl ganska sannolikt, att så varit

förhållandet. Då ifrågavarande sköldpaddor att döma af deras

storlek säkerligen alla befinna sig vid den ålder, att de äro i

stånd att fortplanta sig, torde frånvaron af embryo i äggen

väl snarast hafva sin förklaring däri, att djuren samtliga äro

honor. Denna förmodan bestyrkes i viss mån däraf, att prof.

Quenneestedt, som så godt som dagligen besökt terrariet och

därunder noga studerat sköldpaddornas lefnadssätt, aldrig varit

vittne till ens något försök till kopulation dem emellan, något

som säkerligen ofta skulle varit fallet, om någon hanne före-

funnits. Af iakttagelser från andra terrarier veta vi nämligen,

att hannarna äro brunstiga under så godt som hela den vitala

perioden och följa honorna, långtinnan de ännu nått könsmognad.

Under de fyra vintrar, som sköldpaddorna tillbragt i ter-

reriet, ha de hållit sig nergräfda i dammens, hufvudsakligen af

lera bildade botten. Dessa sina vinterlägen, som de hvarje

år intagit inom första hälften af oktober, ha de i likhet med

förhållandet i deras hemland lämnat i de flesta fall i slutet,

undantagsvis i midten af april. Så godt som omedelbart där-

efter ha sköldpaddorna infunnit sig å den vanliga platsen för

deras utfodring, hvarvid de visat sig vara lika orädda som

förut. Sommaren 1916 insläpptes i terrariet ytterligare en sköld-

padda, som jag erhållit af prof. Hjalmar Nilsson i Svalöf.

Exemplaret är det af mig förut omnämnda 1

, som utsluppet ur

fångenskapen tillbragt åren 1905—1915 i fullkomlig frihet och

därtill vintren 1615— 1916 varit internerad i en damm. I motsats

till de andra sköldpaddorna, hvilka då de skola erhålla sin föda

begifva sig upp på det torra och närma sig på ett afstånd af

ringare än en meter, är den sistkomna synnerligen folkskygg och

lämnar ej dammen, ens om terrariets ägare är tillstädes.

1 Anf. arb , sid. 40.



En egendomlig hönsbastard.

Af

E. L.

»Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens

förhandlingar» för onsdagen den 21 maj 1845

meddelas att professor C. J. Sundevall »före-

visade en hybriditet af orre och tamhönshöna».

Rörande denna märkliga fågels ursprung om-

talades, att »Brukspatron H. Hartman J:r

innestängt en vanlig höna hos en orrtupp, som han under

någon tid haft tamd. Sedan hönan under 6 veckors tid varit

afstängd från andra höns, och parning ofta under denna tid

skett, började hon värpa, och snart fick hon lägga sig på äggen,

ur hvilka under sistl. september månad 6 st. ungar blefvo ut-

kläckta. De flesta af dessa kycklingar dogo snart; en blef

nästan halfvuxen och blott den som nu förevisades, hvilken

är en hanne, blef nära fullvuxen. Den dog under sistl. mars

månad och skänktes då till Riksmuseum samt uppstoppades».

Den förvaras där ännu och är utställd ibland de svenska höns-

fåglarna. Såsom bifogade bild visar, har denna fågel ett ganska

egendomligt utseende. Professor Sundevall yttrade därom:

»Den liknar hufvudsakligen en hönstupp; har fötterna, häng-

huden under näbben, de nakna och fjädrade ställena på huf-

vudet och näbbens form alldeles sådane som på vanliga höns.

Sporren på tarsen är liten men tydlig. Kammen på pannan

och näbbroten är outbildad, såsom ofta hos vanliga tuppar,

men icke fjädrad. — De väsentligaste yttre olikheterne med

hönstuppen bestå i följande: l:o Den nakna hud, som ofvantill
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betäcker näsborrarne, understödes framtill af en utstående

broskartad lamell, som hvarken finnes hos höns eller orre. -

2:o Stjerten, som består af 18 pennor, är nedhängande och

kort. De mellersta pennorna bli gradvis ganska små, och blott

den 2:dra till 4:de på hvardera sidan äro någorlunda stora, så

att dessa hastigt påsedde, tyckas utgöra hela stjerten. Häri-

genom blir stjerten ännu starkare klufven än hos Orren, men

ingen af pennorna är böjd såsom hos den. — 3:o På hvardera

vingen äro de egentliga fingerlederna tämligen små och de 5

yttersta pennorna äro så små, att de knappt hafva iU af de

nästföljandes längd. De äro dock, liksom stjertpennorna, fullt

utvuxne (ej blodpennor) och fullkomligen symmetriske.»

»Färgen är alldeles svart, med brungula, glänsande kanter

på halsens och framryggens fjädrar, alldeles sådane, som ofta

ses på vanliga tuppar af lika ålder. Det enda i färgen, som

antyder det hybrida ursprunget, är en stark violett glans i

Fauna o. Flora 1918. Haft. 3 i b2^ c)



I^O FAUNA OCH FLORA

spetsen af samtliga de stora vingtäckfjädrarne, lik den på

Rackelhanens bröst, och ovanlig hos hönstuppar. Denna glans

öfvergår midtpå hvarje fjäder till grönaktig, och mot roten äro

några af de innersta täckfjädrarna verkligen blå såsom på

orren.»

Denna i hufvudsak riktiga beskrifning skulle man ju gärna,

då det var fråga om en så egendomlig fågel med så märkvär-

digt ursprung, sett mera utförlig.
1 Medan fågeln ännu var

färsk, skulle man också lättare kunnat utföra en del under-

sökningar, som skulle kunna ha belyst arfsförhållandena litet

tydligare, än som nu är fallet. På den torra uppstoppade

fågeln är det svårare att tydligt få fram en del egenskaper,

och rörande skelettet kan man tyvärr ej alls få någon kun-

skap nu. Det oaktadt torde en förnyad granskning ej vara

utan intresse och äfven gifva några nya synpunkter för fågelns

bedömande, ty det är ju förlåtligt, om man från början ställer

sig litet skeptisk gent emot en bastardform af dylikt slag. De

uppgifna föräldrarne tillhöra ju ej blott olika släkten utan

t. o. m. skilda familjer.

Vid det första påseendet gifver fågeln ett öfvervägande

hönsartadt intryck. Näbb och näsborrar äro närmast höns-

lika, och den förra är hornfärgad som hos hönsen, ej svart

som hos orrtuppen. Kambildningarna äro, som Sundevall

framhållit, rudimentära. Däremot äro hudbihangen under näb-

ben, »slören», ganska väl utvecklade som hos hönsen. Men

då hos dessa mellanrummet mellan de båda flikarne är naket

eller blott besatt med borst, finnas hos bastarden verkliga små

fjädrar på detta område, och dessa sträcka sig ända fram till

vinkeln mellan underkäksgrenarne. Detta får väl alltså even-

tuellt räknas som arf från fädernet.

Hufvudets sidor hos bastarden likna vid flyktigt påseende

i hög grad en höna, särskildt med den lilla karakteristiska

fjäderklicken vid örat, som återfinnes i samma form. Men ser

man närmare efter, skall man finna, att hufvudets sidor ej äro

1 Det skulle också varit af intresse att veta, huru hönan-modern sett ut,

men då intet därom namnes, får man väl antaga, att hon varit af vanlig landtras.
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helt bara och blott glest borstbesatta som hos hönsen, utan

med undantag af en alldeles naken fläck bakom ögat och en

dylik nedanför örat glest klädda med verkliga små fjädrar,

ehuru huden lyser fram emellan dem på de flesta ställen.

Hvad som genast faller i ögonen är bastardens korta

tarser jämförda med såväl tamhönsens som deras vilda stam-

forms tarser. Hönsen ha långa tarser i sin egenskap af mark-

fåglar och löpare. Orren, som rätt mycket sitter i träd, har

däremot tämligen korta tarser och jämförelsevis långa tår för

att kunna gripa om grenarne, så att hos den tarsen är föga

längre än midttån utan klo. Hos bastarden är midttån 70 °ö

af tarsens längd och hos tamhöns omkring 60 %, men hos

vildhönsen, som äro än mera framstående löpare, blott 50 %,

alla måtten utan inräkning af klon, som ju kan vara mer eller

mindre sliten. På tarsens framsida ha hönsen ett par rader

större plåtar. Den yttre af dessa, som slutar vid yttertåns

bas, innehåller vanligen hos hönsen omkring 13— 14 plåtar och

samma antal kan också räknas hos bastarden, ehuru de där

äro kortare. Störst äro de hos vildtuppen. På tarsens bak-

sida ha både vilda och tama höns en plåtrad, hvars nedersta

och minsta plåt sitter midt för sporren. Dessa plåtar äro

omkring 16 hos hönsen. Hos bastarden finnes äfven en dylik

rad men blott med 13 plåtar och delvis ej så skarpt marke-

rade. Baksidan af orrtuppens tärs är klädd af nästan jämn-

stora småplåtar, men möjligen kan man urskilja en rad af ett

tiotal något större plåtar.

Mellantån täckes hos både vilda och tama höns på öfver-

sidan af en rad af omkring 17 tvärplåtar. Hos orrtuppen äro

dessa omkring 25 och hos bastarden omkring 19.

På yttertån är motsvarande plåtantal resp. hos höns 15,

hos orre 17 och hos bastarden 16— 17.

Af de för orrfåglarne så karakteristiska fransarne på tårna

finnes hos bastarden ej ett spår.

Fjädrarne på bakhufvudet äro smala och förlängda, dock

hvarken fullt så långa och ej heller så spetsiga som hos en

tupp. Fjädrarne på halsens sidor och rygg äro också för-
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längda, så att den allmänna anordningen af dem påminner om

förhållandet hos tuppen. Fanet är också glesstråligt på fjä-

drarnes sidor, särskildt de partier, som äro såsom direkt arf

från Gallus guldkantade. Fjädrarnes längd är dock ej så stor

som hos en tupp, ej heller äro de på långt när så spetsiga

som hos en dylik.

Äfven på ryggen och gumpen äro fjädrarne betydligt längre

än hos en orre, men rundade i spetsen. Likaså är fjäder-

dräkten på undersidan tämligen lång och lös som hos en höna

och olik orrens.

Om man bortser från den abnorma förkrympningen af de

första handpennorna, är vingen i öfrigt hönslik med arm- och

handpennor ungefär lika långa. Stjärtpennorna räknades af

Sundevall till 18, d. v. s. lika många som hos orren, men ett

å två par mera än hos tuppen. Af dessa äro de fem yttre på

hvardera sidan bättre utvecklade, men de öfriga centrala ganska

svaga och veka samt korta. Stjärten förefaller därför, som

Sundevall påpekar, att vara djupt klufven. Om detta är ett

arf från orren eller en förkrympning analog till den, som visar

sig med afseende på handpennorna, är ej godt att säga. Det

är att märka, att, ehuru stjärten är, såsom Sundevall också

framhållit, nedhängande, så äro dock pennorna ställda på

sådant sätt, att stjärten blir takformig som hos hönsen (Gal-

lus) i olikhet med orren.

Den violetta glansen på fjädrarne hos bastarden och som

liknar den hos rackelhanen, ses ej blott på de stora vingtäc-

karne, utan i tjänlig belysning också mycket bra på bakryggens

och öfvergumpens fjädrar samt äfven på en del skulderfjädrar

och de bakre af de förlängda fjädrarne från halsens sidor och

rvSg> till och med i midten af sådana som äro kantade med

gulrödt (på skuldrorna) eller med brungult (halsens nedre del).

En liknande glans ehuru mycket svag kan också skönjas på

de mellersta stjärtfjädrarne. I vissa dagrar får man också

fram ett grönaktigt metallskimmer bland det violetta.

Nu är det visserligen sant, att den violetta glansen mycket

liknar den hos rackelhanen, men det är ingalunda därmed
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sagdt, att man får tillmäta den betydelsen af arf från orren

enbart för den skull. Tvärtom torde detta näppeligen kunna

ske i sådana fall, då glansen ifråga uppträder på sådana par-

tier, som hos orren (resp. rackelhanen) sakna metallglans.

Det:a är t. ex. fallet med glansen på de större vingtäckarne.

Däremot ha dessa fjädrar hos bankivatuppen, den vilda stam-

formen till våra tamhöns, en stark glans i grönt och violett.

Det är alltså tydligt, att bastardens glans på dessa fjädrar är

ett arf från Ga//«s-sidan. Däremot är det lika tydligt, att

glansen hos bastarden på bakryggens och gumpens fjädrar ej

kan vara arf från samma håll, ty vildtuppen är på dessa

kroppsdelar brunröd. Däremot har orren metallglans där-

sammastädes. Likaså är hönstuppens halsfjädrar gula och

röda, men hos orrtuppen äro de blåglänsande. Bastardens

därstädes något violettglänsande svarta fjädrar delvis med

brungula kanter skulle sålunda eventuellt kunna sägas ha arf

från båda hållen.

En föga i ögonenfallande, men möjligen betydelsefull egen-

skap hos bastarden är, att en del af strupens och framhalsens

i öfrigf svarta fjädrar äro försedda med gråhvit spets. Orr-

tuppen har i vissa dräkter lite hvitt just där (mera hos vissa

raser än hos andra), och gallhöns i tuppdräkt visa ju som

bekant nästan alltid hvitt där. Dessa gråhvita spetsar torde

sålunda möjligen kunna räknas bland de bättre bevisen för

fågelns bastardnatur, hvilka ju eljest ej äro så alldeles skarpt

markerade.



Trastlika rörsångaren {Acrocephalus
arundinaceus L.) häckande i Sverige.

Af

Hugo Granvik.

edan många år tillbaka har spörsmålet om

några af Acrocephalus-artemas utbredning i

Sverige varit outredd. Från många håll har

framkastats den förmodan, att då trastsångaren

(Acrocephalus arundinaceus L.) och dess närstå-

ende släkting kärrsångaren (Acrocephalus pa-

lustris Viellot) i vårt grannland Danmark äro tämligen all-

männa arter, som häcka i skilda delar af landet, vore det myc-

ket troligt, att de äfven förekommo i Sverige såsom häck-

fåglar.

Granskar man vår ornithologiska litteratur af både äldre

och yngre datum, finner man, att den ej har mycket att för-

mäla angående dessa båda vattensångare.

Den första och troligen enda i den svenska litteraturen

anförda uppgiften om Acrocephalus arundinaceus L. förekomst

i vårt land härrör från 1851 af Malm, som beskref en Calamo-

herpe-art, hvilken sköts den 22 aug. 1849 i vassen uti Göta

älf vid Göteborg och som då på grund af sina egenartade

systematiska karaktärer af Malm fick namnet Calamoherpe

media. Prof. Sundevall säger om denna individ, att den är

så lik C turdoides 1
, att man utan jämförelse knappt skulle

anse dem olika. »Färgen är lika; blott storleken skiljer dem

= Acrocephalus arundinaceus L.
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och förhållandet mellan vingpennorna». Angående denna fågel

påpekar emellertid Malm: »Det måste dock ännu öfverlämnas

åt framtiden att afgöra, huruvida denna verkligen utgör en

egen konstant och skild art eller race af C. turdoides, eller om
det erhållna exemplaret är ett genom individuella orsaker,

litet ex. af C. turdoides, ehuru en så betydlig olikhet i stor-

leken skulle vara en bland sångfåglar högst ovanlig afvikelse.

Den utgör en mellanform mellan C. turdoides och C. arundina-

cea 1
, hvilken senare är så mycket mindre, att ingen förväxling

kan äga rum — ».

I Sv. Nilssons »Skandinavisk Fauna» är omtaladt ett

märkligt äggfynd af hr Malmlén, som i ett rörsångarbo mellan

rören i vassen uti Göta älf, där C. media blifvit skjuten, fann

ett ägg, hvilket Prof. Nilsson efter jämförelse med trastsångare-

ägg från Braunschweig bestämde såsom ett Acrocephalus arun-

dinaceus' ägg. — Då jag genomgick Zoologiska Institutionens

vid Lunds Universitet äldre samlingar, fann jag det Malmlénska

ägget, som jag noggrant undersökt, vägt och mätt och funnit,

att det med all säkerhet icke är något annat än ett gökägg

lagdt i ett rörsångarbo. 2 —
Under den gångna sommarn (1917) har jag vid undersök-

ningar öfver fågellifvet i några sydskånska sjöar varit i till-

fälle att konstatera denna trastsångare såsom en för vår fågel-

fauna ny, häckande fågel.

I sydvästra Skåne mellan Bökebergsslätt och Torup ligger

en liten grund insjö, Yddingen, som med sina rika och mån-

genstädes mycket höga vassar var trastsångarens hemvist.

Så godt som rundt hela sjöns stränder löpa ända till 4 meter

och därutöfver höga vassar af Phragmites, som å vissa ställen

nå stor mäktighet och bilda täta, nästan ogenomträngliga snår,

som gå ända till 20 å 30 meter ut i vattnet. Bland dessa höga,

grofva vassar — i en liten vik af sjön — träffade jag första

1 = Acrocephalus streperus.

2 Äfven boet, i hvilket det märkliga ägget fanns, påträffade jag i Institutio-

nens samlingar, och det råder icke minsta tvifvel om, att det är ett typiskt rör-

sångarbo.
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gången fågeln. Trastsångarens närmaste släkting, rörsångaren

(Acrocephalus streperus), som vanligtvis bebor de mindre vas-

sarna, där stråna ej bli så kraftiga och grofva, fanns ej häc-

kande i detta område, ehuru den för öfrigt är mycket allmän

i Yddingen.

Stränderna voro här, som öfver hufvud taget rundt hela

sjön, kantade med alsnår, hvari ymnigt voro inträdda humle,

nässlor, diverse högvuxna vattenväxter och andra.

Häckplats för trastsångaren {Acrocephalus arundinaceus L.)

Yddingesjön (Skåne) 19 juni 1917 foto. H. Granvik.

Trastsångaren håller gärna till i närheten af människo-

boningar och så var äfven fallet här, ty omedelbart intill låg

en större bondgård.

Han återkommer till Danmark och Tyskland samtidigt med

rörsångaren, d. v. s. i midten af maj eller de närmaste dagarna

därefter, och antagligen kommer han också till oss vid samma

tid. Hans förekomst är alltid strängt bunden vid rörbevuxna,

stillastående vatten.

Boet var fäst ute i vassen mellan 6 stycken starka Phrag-

mites-strån, af hvilka de fem voro fjorårsgamla. Det påträf-

fades i en 3,5—4 m. hög vassvegetation, där stråna i genom-
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snitt voro 1— 1, 3 cm. tjocka, 5 meter från stranden, på ett

ställe där vassbältet sträckte sig 10 — 15 m. ut i vattnet. Det

var upphängdt 80 cm. öfver vattenytan, där vattnet var 0, 5 m.

djupt, och i öfverensstämmelse med andra trastsångarebon,

som jag sett från Danmark och Mellaneuropa, var det mycket

djupt och skålformigt, hvarigenom det således skiljer sig från

rörsångarnas, hvilka merendels äro strutformade. Det mätte

W 7"

/ / 'lf i »*,.'

'T

Bo af trastsångaren (Acrocepha/us arundinaceus L.)

Yddingesjön (Skåne) 19 juni 1917 foto. H. Granvik.

från ytterkanterna 10,5 cm., och den inre skålens bredd var

5,3 cm. Höjden 13 cm.

Blott tre af Phragmitesrören, mellan hvilka boet var byggdt,

genombröto dess kanter och voro fullständigt inväfda i dessa.

De tre öfriga voro mindre fastbundna vid boet.

Rev anför, att trastsångaren vanligen fäster sitt bo mellan

3 — 4 vasstrån och att fågeln aldrig använder knäböjda eller

hvarandra korsande strån, utan samtliga vasspelarna stå all-

tid nästan lodrätt. Emellertid var förhållandet här så till vida

afvikande, att just det enda friska, gröna rör, som i likhet

med de öfriga 5 fjorårsgamla utgjorde de pelare, mellan hvilka
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boet var fäst, var knäböjdt strax under boet och sträckte sig

sedan nästan lodrätt ned för att 28 cm. ofvan vattenytan åter

göra ett skarpt knä och därpå i sned riktning gå ned till rot-

stocken i dyn, ungefär 40 cm. från de öfriga bopelarnas ut-

gångspunkter, hvilka befunno sig nästan rakt under redet.

En dylik anordning kan måhända vid första anblicken

förefalla helt tillfällig och betydelselös. Huruvida den är till-

fällig eller afsiktlig, är naturligtvis omöjligt att säga; och spe-

lar för öfrigt ingen roll. Resultatet af anordningen blir i alla

fall detsamma. Ty då de häftiga stormar, som här under-

stundom rasa, försätta vassen i svängning, böja sig stråna

stundtals så djupt, att det på afstånd ser ut, som om de dop-

pades i vattnet. Om nu boet hyser ägg eller ungar, skulle

dessa lätt kunna falla ut. En omständighet, som bidrager till

att förhindra en dylik olycka, är, att boets öfre kant alltid är

mer eller mindre inåtböjd. — Men detta två gånger knäböjda

rör, verkade nu så, att det blott tillät en viss böjning af de

öfriga bopelarna och formligen höll tillbaka, då svängningen

blef för stark. Ginge detta strå ut i närheten af de öfriga,

skulle det tydligtvis svänga lika mycket som dessa, och boet

följaktligen böjas ned, nästan hur djupt som helst. Men nu

verkade det så att säga återhållande, åt hvilket håll boet än

af vindarna fördes, hvilket jag upprepade gånger var i tillfälle

att iakttaga.

Som nämnt, var boets öfre kant inåtböjd — ehuru i detta

fall helt obetydligt — i likhet med förhållandet hos rörsånga-

rens bo. I litteraturen uppgifves vanligen, att öfverkanten är

starkt inåtböjd. Att den ej var det här, kan möjligen bero

därpå, att boet varit i användning omkring 14 dagar, innan

jag fann det, och att alltså på grund af fåglarnas flygande till

och från boet dess utseende i obetydlig mån förändrats.

Vid en jämförelse med de 31 rörsångarebon, som jag un-

der denna sommar undersökt, fann jag, att detta bo var min-

dre konstnärligt, ja rent af slarfvigt byggdt. Dess öfre kant

var nämligen ej — som den i regel brukar vara hos vassång-

garna — jämn och slät, utan buktade sig här och hvar. Vidare
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var äfven dess yttre yta mycket ojämn, och strån och viss-

nade blad stucko ut här och hvar. — Som af bilden framgår,

var boet ej fullt horisontellt upphängdt, utan svagt lutande,

hvilket troligen också var en följd af, att det varit i använd-

ning en tid, och att fåglarna alltid flögo till detsamma just

från den sida, åt hvilken det lutade.

Hvad som dock var mest frapperande, var det sätt, på

hvilket boet var upphängdt. Ty de strån och bastfibrer, som

merendels utgöra vassångarebonas upphängnings- eller fast-

bindningsband, började icke här som t. ex. hos rörsångarebon,

i jämnhöjd med boet, utan 3—4, ända till 5 cm. ofvan det-

samma, hvilket äfven synes å foton. Dessa trådar och band

voro icke blott virade kring stråna utan fast och sinnrikt

snodda under och öfver hvarandra. — För att gifva boet säk-

rare stöd och fäste, så att det ej vid oväder eller blåst skulle

glida ned, voro äfven dylika trådar 'lindade om pelarna under boet.

Vid en granskning af bomaterialerna har jag funnit, att

dessa utgjordes hufvudsakligen af desamma, som bruka ingå

i rörsångarebon, d. v. s. torra strån af Aira, Calamagrostis,

blad och bladslidor, äfvensom fjorårsgamla vippor af Phrag-

mites och Agrostis, bastfibrer af humle o. s. v. Boets inre

bestod af finare, torra grässtrån och mindre, fjolårsgamla vip-

por, och ej ett spår af hår eller ull, som annars understundom

bekläda insidan, syntes. I regel äro trastsångarebon försedda

med flera cm. tjocka väggar, men här voro dessa blott 2—2,5

cm. tjocka och på vissa ställen, t. ex. där ett vasstrå var fast-

bundet, så svaga och tunna, att man nästan kunde se genom dem.

Till en början är boet löst, luckert och fuktigt, eftersom

det till stor del uppbygges af gamla, ofta fuktiga och genom-

våta materialier, men efter hand som rufningen framskrider,

blir det allt mer och mer fast, i samma mån som materialierna

hinna torka. Och längre fram, då ungarna blifvit stora och

med sina kalkhaltiga exkrement förorenat boet, bli dess väg-

gar så fasta som ett trastbos.
1

1 Boet — in situ — togs sedan ungarna lämnat det och forvaras i Zoolo-

giska Institutionens vid Lunds Universitet samlingar.
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Vid den tidpunkt då jag först såg detta bo — den 18 juni

lågo i detsamma 3 nykläckta ungar och 2 rötägg. Då det

är bekant, att trastsångarna rufva omkring 15 dagar, måste

således kullen hafva varit fulltalig senast den 3 juni. — I den

ornithologiska litteraturen uppgifvas dock olika häckningstider

för denna art af olika författare, men i allmänhet infaller nog

tiden för första kullens läggning mellan de första dagarna af

juni till midten af samma månad. — De flesta ornithologer

uppgifva, att trastsångaren blott lägger en kull årligen. Men

enligt iakttagelser, som man gjort i Danmark (N. Christiansen),

skulle han säkerligen lägga två kullar årligen, emedan man

där funnit ägg af denna fågel från de sista dagarna af maj till

in i midten af juli.

I detta sammanhang vill jag lämna mått- och viktsiffror

för en kull trastsångare, tagen i Soborgs mosse (Danmark)

den h
7'g 1912
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och tämligen stora, gråa eller olivbruna underfläckar och bruna

— nästan svarta öfverfläckar, som mot den trubbiga ändan

undantagsvis kunna bilda en krans.

De två svenska äggen äro till formen ovala och hafva ett

nästan glatt, svagt glänsande skal, som till färgen är ljust

blågrönt med öfver hela äggets yta strödda större och mindre

grönbruna fläckar och nästan svarta punkter, hvilka mot den

trubbiga ändan bilda en svag krans.

Efter att 14 dagar blifvit matade af föräldrarna lämnade

ungarna boet, ehuru de ännu icke voro flygfärdiga. Men de

matades dock fortfarande en tid af de gamla, som de ifrigt

följde i vassarna, där de hoppande från strå till strå lätt kunde

röra sig och undgå förföljare.

Då ungarna äro små, likna de mycket rörsångarens. Och

redan innan .de äro så stora, att de kunna lämna boet, öfva

de sig med att klättra upp och ned för vasstråna, som om-

gifva detsamma. Vid minsta tecken till fara, störta de snabbt

ned i det djupa boet och trycka där fast tillsammans. — När-

mar man sig dem, öppna de sina gulröda gap, och jag var då

i tillfälle att gifva akt på en liten skillnad mellan rörsångarens

och trastsångarens ungar. Ty den senares hade på tungbe-

nets bakre del två upphöjda, svartpigmenterade fläckar af 3

mm:s längd och 1 )5 mm:s bredd. Dessa fläckar funnos på alla

tre trastsångarungarna, men jag har aldrig sett dylika hos

rörsångarungar. Ungarna uppfödas hufvudsakligen med in-

sekter och larver, som de gamla plocka i vassen eller på vat-

tenytan, och både hane och hona hjälpas åt vid uppfostrings-

arbetet.

Vid boet äro de gamla fåglarna mycket närgångna och

modiga, i all synnerhet när de ha ungar. Men de kunna

ibland bli mycket tillitsfulla t. ex. när man flera gånger besökt

boplatsen utan att göra dem något ondt. Då jag ofta flera

gånger dagligen gjorde iakttagelser vid boet, blefvo de till sist

vana vid mina besök och visade ej den oro och det missnöje,

som de först lade i dagen. — Och man vet fall, då trastsångar-
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hanen blifvit så förtrolig, att man nästan kunnat taga honom

med handen.

Det inträffar ofta, att då man kommer i närheten af boet,

sätter sig hanen i toppen af ett högt vasstrå strax intill och

låter höra sitt oroliga läte, som — efter hvad jag kan finna —
mest erinrar om en ung skatas skrattande. Och då han blir

upprörd, reser han nackfjädrarna, blåser upp strupen, låter

vingarna hänga nedåt, spärrar ut stjärten och flyger oroligt

från strå till strå under gälla rop, som man återgifvit med

»Zäckäkäkäk». Honan är mindre aggressiv och flyger i regel

rundt fridstöraren, i det hon då och då utstöter korta, skarpa

ljud, som erinra om hanens i hastigt tempo återupprepade

»kerr, kerr, kerr, kerr», omväxlande med längre utdragna,

högre toner.

Prof. A. Voigt liknar sången vid en grodas kväkande och

säger med full rätt, att den som blott en gång hört denna

trastsångarens egendomliga melodi kan näppeligen förväxla

den med någon annan sångfågels. — I Holland kallar man

fågeln »Kärra k i et», hvilket namn man härledt ur hans

- sång.

Det synes mig icke otroligt, att i Yddingesjön flera par

trastsångare häcka, ty efter allt att döma finnes det här alla

de betingelser, som äro nödvändiga för att han skall känna

sig hemmastadd. Då emellertid ägaren af sjön, öfverhofjäg-

mästare, grefve Th. Thott på det noggrannaste skyddar fågel-

lifvet i sjön och högst ogärna ser, att man oroar fåglarna,

och då man svårligen med båt kan komma fram genom de

täta vassarna, och då det dessutom är förenadt med stor lifs-

fara att vandra omkring där, har jag icke kunnat konstatera

flera än just detta enda par.

Naturligtvis är det icke uteslutet, att i de kringliggande

småsjöarna också finnas passande boplatser för trastsångaren,

och att alltså hans förekommande i Sverige icke blott är in-

skränkt till Yddingesjön. Jag håller det tvärtom för mycket

troligt, att han äfven häckar på andra orter.
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Jag har äfven goda grunder för antagandet, att kärrsån-

garen (Acrocephalus palastris L.) också häckar i Skåne, men

då jag för närvarande har för få iakttagelser angående denna

fågel, vill jag ej med säkerhet yttra mig därom.

Smärre meddelanden.

De båda ringmärkta hafsörnarne,

som omtalades i haft. i af denna tidskrift för i år (sid. 48), voro

enligt meddelande från Professor J. A. Palmen, Hälsingfors, syskon

och båda märkta samma dag, den 27 juni 1917, på Sökö i Geta
socken på Åland af artisten Johannes Snellman.

Dessa fåglars öde visar, huru starkt hotad våra större roffåg-

lars tillvaro är och huru väl de hehöfva komma i åtnjutande af

skydd.

Älgko med tre kalfvar.

I medio af april tjufsköts en dräktig älgko på skarföre vid

Vittangi älf i Juckasjärvi socken. Vid den undersökning om jakten

och slakten, hvarom jag föranstaltade, visade det sig, att kon var

dräktig med tre kalfvar, hvarom intet misstag kunde finnas och
hvilket vid rättegång den 3

/6 af vittne blifvit beedigadt.

Kiruna den 3 juni 1918.

S. Hederström.

Tre kalfvar hos älg är något mycket sällsynt.

Red.

Bördighet öfver höfvan.

Såsom väl de flesta torde ha iakttagit, blommade granen, och

öfverhufvudtaget alla barrträd, särdeles rikt i våras. En naturlig

följd häraf blef den ovanligt rika fruktsättningen. De tunga, kådrika

kottarna ha i ofantligt hög grad belastat grantopparna. Man har

därför kunnat iakttaga djupt böjda sådana toppar. Den svåra storm,

som den 14 och 15 juni svepte öfver landet, har också just på grund af

denna öfverhelastning här i Östergötland afknäckt en mängd dylika

grantoppar. Under vandringar genom barrskogarna har jag kommit
i tillfälle att rätt ofta iakttaga sådana afbrutna toppar, med ofantliga
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massor af kottar, liggande på marken. Det vore af intresse att få

veta, om något liknande iakttagits på andra platser inom landet.

Munkebo den 25 juni 1918.

Sverker E:son Lönnberg.

Tranorna i Västergötland.

För hvarje naturvän måste det vara ett glädjande faktum, att

nämnda ståtliga fågelart ännu är ganska talrik i vissa trakter af

Västergötland. Den häckar på åtskilliga mossar inom landskapet,

och de yngre, ej häckande fåglarna uppträda i ganska stora flockar.

Så t. ex. såg undertecknad den 22 juni i år i närheten af Horn-
borgasjön mellan Axvall och Bjällum omkring 60— 70 tranor. De
betade ganska lugnt utan att visa någon rädsla för tåget. Blott de
närmaste flyttade sig något litet utan att mer än på sin höjd flaxa

några tiotal meter i riktning mot sina kamrater. Det hela liknande

mera inledningen till dans än flykt.

En dylik härlig syn mildrade för ögonblicket sorgen öfver den
närliggande Hornborgasjöns förintade fågellif. Måtte Västergötland

åtminstone kunna få behålla sina tranor såsom en prydnad för

landskapet! p r

Den sista misteln på Stora Eken norr om Läckö.

Enligt en uppgift af fiskaren G. Nordström vid Läckö fanns

ännu för 7 eller 8 år sedan en stor och gammal lind på norra sidan

af ön Stora Eken. I denna växte mistel, och en student var där

en gång och tog däraf. Nu har emellertid denna lind blåst omkull

och är multnad. Såvidt Nordström hade sig bekant, fanns ej mistel

på något annat ställe i trakten. Den löfträdsflora, som en gång
gifvit St. Eken (= Ekon) sitt namn, går nu hastigt sin undergång
till mötes, kväfd af granskogen. Man kan se alla stadier af denna
förintelse. Ett fåtal ekar kämpa ännu framgångsrikt. Genom de
flestas kronor ha dock granarna rännt upp som spjut, så att de nu
föra en tynande tillvaro, och en del ha redan dött samt stå som
torra skelett, grafvårdar öfver en förgången härlighet. Lundvegeta-
tionen under dem är redan försvunnen. Om också ej den ekono-
miska skogsskötseln kan tillåta alltför stora afvikelser från fastställda

planer, skulle väl dock möjligen på ett eller annat ställe en del

ekar kunna få frihuggas, så att de kunde få fortsätta att lefva, som
en namnskylt och ett bevis på hvarför en gång Stora Eken fått

sitt namn. p r
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Om bipolära växter och deras vandringar.

Af

Aug. Heintze.

iåsom bipolära kan man med någon utvidgning

[af termens ursprungliga betydelse beteckna

sådana växtarter, hvilka förekomma inom kalla

j och tempererade zonerna af såväl norra som

i södra halfklotet, men saknas i mellanliggande

(områden. Hit höra en hel rad fanerogamer

(och löfmossor 1

), af hvilka de flesta äro vidt spridda inom

stora delar af Europa, Asien och Nordamerika; på södra half-

klotet äro de på få undantag när inskränkta till sydspetsen af

Sydamerika.

Hooker, hvilken såsom naturforskare deltog i Ross' be-

römda sydpolsexpedition under åren 1839— 1843, kom härunder

i tillfälle att insamla åtskilliga bipolärer samt studera deras

utbredning och förekomstsätt. I sin »Flora antarctica» söker

han utreda orsakerna till dessa växters uppträdande i Magel-

lansländerna. Om axtåteln (Trisetum subspicatum), hvilket

gräs han också kände från Mexikos högsta bergstoppar samt

från Colombias och Perus Änder, uppgifver han, att den, »like

many common to the opposite temperate zones, has availed

itself of the direct communication afforded by the Andes of

the American continent for migrating from the Northern to

the Southern Hemisphere- (1. c. p. 378). Beträffande andra

bipolärer, hvilka ej voro kända från Andernas nordliga och

1 Äfven bland hafsalger ocli marina kraftdjur tyckas bipolärer vara

funna.

10 18230. Fauna och Flora 1918. Haft. 4.



I46 FAUNA OCH FLORA

mellersta delar och ej heller i framtiden komme att anträffas

där, tyckes han närmast vara böjd att ansluta sig till hypo-

tesen om >a double creation of the same species, or of one of

them being a variety of some other really distinct plant, which

plant wholly sembles another from other countries» (1. c.

p. 117).

Grisebach (5 p. 92—94) är den förste, som sökt upprätta

en förteckning öfver bipolärerna. Hans lista upptager inalles

49 arter. 22 af dessa (exempelvis Aira flexuosa, Capsella burset

pastoris, Cerastium arvense, Poa pratensis och Stellaria media)

uppgifvas vara införda från Europa med frön af kulturväxter

eller med barlast. En annan grupp, innefattande 10 arter

(exempelvis Apium graveolens, Hippuris vulgaris och Lathyrus

maritimus), har spridts till Sydamerika genom hafsströmmarna.

Återstående 17 arter (exempelvis Galium aparine, Gentiana

prostrata, 1 Phleum alpinum och Flantago maritima) anses af

Grisebach aldrig vara funna på södra halfklotet, utan ersättas

här af snarlika men fullt skilda arter, d. v. s. dessa växters

bipolaritet förnekas.

Grisebachs åsikter underkastas en rätt ingående och i

många fall fullt berättigad kritik af Philippi, som tror, att de

i Sydamerika växande bipolärerna uppstått på ort och ställe

(13 p. 331). Ich känn mir keine andere Erklärung denken,

als dass unter ähnlichen kosmischen, tellurischen und klima-

tischen Bedingungen an den verschiedensten Stellen unseres

Erdballs ähnliche Geschöpfe, Pflanzen sowohl wie Thiere, ent-

standen sind» (14 p. 259). Äfven Reiche (15 p. 313, 315)

tyckes, om ock med någon tvekan, ansluta sig till samma be-

traktelsesätt.

1 Sedermera har Grisebach öfvertygat sig om, att G. prostrata verk-

ligen finnes i Sydamerika. För att förklara dess förekomst på södra half-

klotet tillgriper han följande fantastiska hypotes, i det han hänvisar till endo-

zoisk spridning genom »albatrossen», »welcher iiber beide Hemisphären, von

Kap Horn bis zu den Kurilen und Kamtschatka, wandert und die Standorte

jener Pflanze in der arktischen und antarktischen Flora in Verbindung setzt.

Mit der Beute, die dieser Vogel versehlingt, känn er auch die Samen von

Pflanzen, welche, mit den Fliissen in's Meer gespiilt, in den Magen der Fische

ubergehen, in einzelnen Fallen ausstreuen, so dass sie an fernen Kusten aus

seinem Diinger aufkeimem (6 p. 496—497).
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Darwin (4 p. 529—530), som upptagit Crolls numera all-

mänt öfvergifna teori om växlande istider på norra och södra

halfklotet, låter de blifvande bipolärerna under en istid på

norra halfklotet vandra ned i de tropiska lågländerna. Därpå

följande interglacialtid tvingade dem att söka sin räddning

uppe på de högsta bergstopparna. Kom så en istid på södra

halfklotet, kunde de återigen växa nere i de tropiska låglän-

derna, hvarifrån de sedan i sällskap med australa arter flydde

söderut, när nästa interglacialtid inträdde. Denna invecklade

och allt annat än sannolika hypotes accepteras ännu så sent

som år 1897 af Alboff (1 p. 62).

Både i »Island life» och »Darwinism» ägnar Wallace stor

uppmärksamhet åt problemet om de boreala växternas vand-

ringar öfver tropikerna till Sydamerikas tempererade och kalla

zoner. I likhet med Hooker tager han för gifvet, att de här-

under följt Anderna, och han utvidgar Hookers teori till att

gälla om alla bipolärer. Samma åsikter förfäktas äfven af

Engler, Pax, Dusen, Notö, Weberbauer, Skottsberg och an-

dra, som sedan dess behandlat samma svåra problem. Några

af dessa författare förlägga invandringen till istiden, andra till

sentertiär eller uttala sig mera obestämdt. Wallace tror, att

bipolärernas frön af vinden förts den långa vägen från Mexikos

berg till Colombias Änder.

För att historiken skall bli någorlunda fullständig, skall

jag äfven nämna några ord om Iherings och Cardots hypo-

teser, hvilka äro af intresse endast ur den synpunkten, att

de visa nödvändigheten af såväl botaniska som zoologiska

kunskaper hos den, som söker utreda växtgeografiska spörs-

mål af större räckvidd. Ihering är zoolog och djurgeograf

och har gjort synnerligen värdefulla undersökningar öfver söt-

vattensmolluskernas och myrornas utbredning och de faktorer,

som härvid äro bestämmande. Hans kunskaper i botanik och

egendomligt nog äfven i ornithologi tyckas emellertid vara

ganska bristfälliga. Han anser sålunda, att inga bipolära växt-

arter någonsin träffats i Andernas alpina zon, och att »Zugvögel

im Sinne wie in Europa giebt es in Sudamerika uberhaupt
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nicht» (12 p. 22). Enligt Ihering ha bipolärerna steg för steg

vandrat genom de tropiska lågländerna för att nå fram till

Sydamerika. »Da die centralamerikanische Landbriicke nie

eine Eiszeit erlebte, so konnte iiber sie hin nur ein Austausch

von megathermen öder von heterothermen Pflanzen erfolgem

(12 p. 23). Cardot är känd som en framstående bryolog, men

synes vara skäligen främmande för andra grenar inom natur-

vetenskaperna. Han finner ingen orimlighet i antagandet, att

flyttfåglar skulle föra växtfrön samt sporer och vegetativa

spridningsenheter af mossor, som fastnat vid deras fötter och

fjädrar, från Canada till Patagonien samt från Sibirien till Nya

Zeeland (2 p. 42, 43). »Je crois que nous trouvons la l'ex-

plication la plus naturelle de la présence d'un certain nombre

d'espéces boréales dans 1'hémisphére austral» (2 p. 43).

Nedanstående lista upptager sådana bipolära fanerogamer,

som med säkerhet förts till södra halfklotet genom naturens

egna spridningsmedel, och hvilka af allt att döma nått fram

till dessa nya växtplatser i geologiskt sedt sen tid. Alla arter,

om hvilka minsta tvifvel kunde råda i något af dessa båda af-

seenden, ha uteslutits.

Bärväxter: Empetrum nigrum v. rubrum, Fragaria chi-

lensis.

Örter: Arnica alpina, Draba magelianica (nära besläktad

eller identisk med D. arctica), Hippuris vulgaris, Koenigia

islandica, Lathyrus maritimus, Litorella australis (nära besläktad

med L. lacustris), Frimula farinosa v. magelianica.

Halfgräs: Carex canescens, C. capitata, C. flava * breviro-

strata, C. irrigua, C. microglochin * oligantha, Scirpus neva-

densis, Triglochin maritimum, T. palustre.

Gräs: Alopecurus alpinus v. antarcticus, Phleum alpinum,

Poa cenisia, P. glauca (el. nemoralis), Vahlodea atropurpurea

v. magelianica.

Nära intill dessa ansluta sig följande »subbipolära» arter:

Carex festiva, C. incurva, Ranunculus Cymbalaria och Trisetum

subspicatum, hvilka äfven äro anträffade i norra och mellersta

delarna af Anderna. Enligt Cardot (2 p. 41) visa äfven 23
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löfmossor bipolär utbredning. Tio af dem äro på södra half-

klotet endast kända från Magellansländerna. En och annan af

dessa senare (exempelvis Bryum cirratum och Cinclidium sty-

gium) har möjligen samma invandringshistoria som ofvan upp-

räknade fanerogamer.

Om Arnica alpina 1 undantages, spridas alla de nämnda

fanerogamerna regelbundet och i stor utsträckning af däggdjur

och (eller) fåglar på endozoisk väg, d. v. s. med exkremen-

terna. Carex microglochin och Triglochin palustre kunna där-

jämte fastna på förbipasserande djur och sålunda också kring-

föras epizoiskt. Det är denna i det allra närmaste enhetliga

spridningstyp hos bipolärerna, som först tilldrog sig min upp-

märksamhet och gaf uppslaget till föreliggande undersökning.

En annan egendomlighet hos flertalet af dessa växter är, att

de föredraga fuktiga växtplatser eller äro myr- eller vatten-

växter. De enda fåglar, som kunna tänkas ha medverkat vid

den långväga frötransporten genom tropikerna, äro nordameri-

kanska småvadare, hvilka öfvervintra i de skoglösa områdena

i sydligaste delarna af Sydamerika. Jag har förut i denna tid-

skrift (8, 9) redogjort för småvadarnas vegetabiliska födoämnen

och skall här ytterligare lämna några liknande uppgifter.

Morkulla (Scolopax rusticola).

i. Köpt i Uddevalla 3. 10. 1917. Muskelmagen: rester af en stekel;

tvenne 12—20 mm långa mångfotingar; ett 1 o-tal /////Ar-ringar; 11 hela och

rester af ungefär ett dussin sönderkrossade, bruna granbarr; en 4 mm lång,

död grenspets af Calluna; två 3— 15 mm långa mossbitar; fint fördelade res-

ter af multnande växtdelar i spårs, mängd samt ,

Betitla alba: en frukt med skadade vingar (embryo friskt).

Ji/?iiperits communis: ett 1,5 X 2 X 3 mm stort, svartnadt frö med för-

storat embryo (gammalt på marken liggande frö, som utan tvifvel inkom-

mit i magen tillfälligtvis).

Tarmarna innehöllo endast amorfa massor.

1 Enligt Skottsberg (Bot. Not. 1916 p. 241) är det troligt, att Erigeron

alpinits och uniflorus ej förekomma i Sydamerika, »wohl aber andere ende-

mische, nahe verwandte Formen», hvilket väl får tydas så, att de nämnda

boreala örterna vandrat in till Sydamerika och här gifvit upphof till nya

arter». Erig-eron-anema äga liksom A?-nica frukter, försedda med hår-

pensel.
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2. Köpt i U—a 13. io. 1917. Muskelmagen innehöll rester af en tve-

stjärt samt några få helt fina sandkorn. Tarmarna undersöktes ej.

3. Köpt i U—a 20. 10. 1917. Muskelmagen: »växttågor», fina sandkorn

och skalbaggsrester, allt i ringa mängd. Tarm. unders, ej.

4. Köpt i U—a 20. 10. 1917. Muskelmagen: enst. sönderkrossade rester

af smärre skalbaggar; 2 bruna granbarr; ett 20 tal 1—2 mm stora sandkorn.

Tarm. unders, ej.

5. Köpt i U—a 7. 1. 1918. Muskelmagen innehöll ca 200 stycken

1— 2,5 mm stora, skarpkantiga sandkorn (hufvudsakligen fältspat) jämte enst.

helt fina sandkorn, allt vägande 0,58 gr, samt

Ranunculus repens: en rätt starkt afslipad nöt (embryo friskt).

Veronica officinalis: 3 oskadade frön; sönderkrossade småbitar af gröna

örtblad i riklig mängd.

Tarmarna: gröna, amorfa massor i riklig mängd (bladrester af V. offici-

nalis).

6. Skjuten vid Skanör 20. 10. 1916 af d:r P. Rosentus. Muskelmagen:
helt fina kvartskorn i spårs, mängd; ett 30-tal 1— 3 mm stora sandkorn; en

4 mm lång kvistbit samt

Ranunculus repens: 2 rätt starkt afslipade nötter (embrvo friskt).

Tarm. unders, ej.

Öfvervintrande morkullor få tvdligen ibland nöja sig med enbart vege-

tabilisk kost. Den i början af januari månad skjutna fågeln hade sålunda

endast förtärt blad af vintergröna ärenprisor, och äfven refranunkelns köttiga

och likaledes vintergröna blad torde ej sällan uppsökas. Då V. officinalis är

typisk vinterståndare, kan ett och annat frö lätt inkomma i muskelmagen
med örtbladen. För att krossa växtfödan hade samma morkulla slukat ej

mindre än 0,58 gr sandkorn. Anmärkningsvärdt är, att fågeln var vid godt

hull.

Hos en morkulla, som dödades i Ostpreussen under höstflyttningen,

innehöll muskelmagen »wenig zerriebene Insektenreste und 2 Samenkömer><

(J.
f. Orn. 1917 p. 2j7). — En småspof, skjuten i södra Finland, hade mag-

säcken fylld med blåbär (A. S. p. f. et fl. fennica 191 3 p. 163). — Enligt

Hedin (D. Orn. Tidsskr. 1909— 1910 p. 22) förtära storspofvar, som under

höststräcket besöka ön Anholt, kråkbär i mängd. — På Spetsbergen har Ek-

stam (Tromsö M. Aarsh. 1898 p. 52) uppdissekerat en snäppa (Tringa sp.),

innehållande »Reste von sowohl Phanerogamen als von Moosen». — En
amerikansk morkulla (Philohela minor), som sköts i Maniand 15. 11.1910,

hade slukat tvenne skalbaggslarver, en vindrulkärna och två frön af Tricho-

stema dichotomwn (U. 'S. D. of agric, Biol. surv., 17, 1902 p. 82). — På
Alaska lefver Charadriits dominicus fulvus under våren hufvudsakligen af

fjorgamla lingon och kråkbär (10 p 551). — Under danska expeditionen till

nordöstra Grönland 1906—08 gjorde Manniche (D. Orn. Tidsskr. 1910— 1911)

intressanta iakttagelser öfver kustsnäppans, sandlöparens, roskarlens och större

strandpiparens födoämnen. »En väsentlig Del af Smaavadernes Fode ud-

gjordes i de förste Dage efter Ankomsten af de fjorgamle Yreksters Frugter

og Fro, som ragede frem över Sneen. Ogsaa gronne Spirer og halvt ud-

foldede Blade fandt jeg i de undersogte Yadefugle-Maver» (1. c. p. 9— 10).

Tringa canutus uppsökte framför allt fjorårsfrukter af Carcx- och Luzula-
arter. »I det liele taget lever denne Ryleart i hojere Grad end sine nsrme-
ste Slaegtinge paa visse Aarstider af Plantefode» (1. c. p. 48).
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Muskelmagen hos två af mina morkullor innehöll nötter af

refranunkel, hvilka voro så pass nötta och afslipade, att de

säkerligen legat kvar i magsäcken i åtminstone 3 å 4 dygn.

Liknande har jag tidigare kunnat konstatera hos en enkel-

beckasin (8 p. 101) och en fjällpipare (9 p. 118). Det är där-

för troligt, att småvadarna under sina migrationer kunna föra

samma frön med sig, ännu sedan de afbrutit flyttningen för

att hvila ut och söka föda 3 a 4 gånger eller ännu oftare.

Därtill kommer, att de stundom äro tvungna att rasta på stäl-

len, där lämpliga födoämnen ej stå att erhålla. Ett intressant

exempel härpå omtalas af Schilling i J. f. Orn. 1853 p. 374.

På den trädlösa ön Hiddensee väster om Rugen söka morkul-

lor under både höst- och vårsträcket ofta skydd dagen öfver

i trädgårdarna och »selbst an Mauern mit einzeln Flieder-

buschen» för att vid nattens inbrott fortsätta färden.

Småvadarna lämna många exempel på årligen återkom-

mande migrationer, hvilka vida öfverträffa allt hvad man med

säkerhet känner om andra flyttfåglar beträffande den sträcka,

som tillryggalägges »in a single flight». Många flockar af

amerikanska ljungpiparen (Charadrius dominicus) flyga sålunda

under höststräcket direkt från Nya Skottland till nordöstra

delen af Sydamerika, d. v. s. en sträcka om ej mindre än 400

mil tvärs öfver hafvet. Sandwichöarna ligga c. 325 mil rakt

söder om Alaska och nära nog lika långt väster om Califor-

nien. Trots sitt afskilda läge uppsökes ögruppen regelbundet

och i stor mängd af stillahafs-ljungpiparen (Charadrius domi-

nicus fulvus), tahiti-spofven (Numenius tahitiensis), roskarlen

(Morinella interpres) och vandringssnäppan (Heteractitis in-

canus), hvilka alla öfvervintra här, men tillbringa sommaren

i Alaska. Äfven stjärt- och skedanden äro årsvissa och in-

finna sig rätt talrikt, under det att ett dussin and- och gås-

arter samt ungefär lika många vadare få räknas som mer eller

mindre tillfälliga besökare. Att dessa flyttfåglar hvarje år utså

ett antal frön af för Sandwichöarna främmande växter, är gan-

ska säkert. Och dock torde endast tvenne medlemmar af

dessa öars flora kunna uppletas, om hvilka man har större
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skäl förmoda, att de införts af de nämnda småvadarna. Båda

arterna äro för öfrigt bipolärer: Carex festiva och Fragaria

chilénsis1
. Spridningen har troligen kommit till stånd genom

stillahafs-ljungpiparen och roskarlen, hvilka på Sandwichöarna

ej äro bundna vid hafsstranden, utan söka föda långt upp

efter bergssidorna och numera helst på sådana ställen, där

skogen fått lämna rum för betesmarker och odlade fält.

Den för endozoisk spridning bäst utrustade af bipolärerna

och för öfrigt af alla för mig närmare kända växtarter är

kråkriset, och dess små hårda bärstenar föras antagligen nära

nog hvarje höst öfver till Sandwichöarna från Alaska, utan

att detta haft kolonisation till följd. I Sydamerika uppträder

Empetram nigrum endast såsom v. rubrum med röda frukter.

Denna form bebor äfven i mängd alla tre till Tristan da Cunha-

gruppen hörande småöar, hvilka ligga bortåt 500 mil nordost

om Falklands-öarna. Transporten mellan dessa båda ögrup-

per har säkerligen ägt rum i postglacial tid och förmedlats

af stormfåglar, som besöka Tristan da Cunha för att häcka.

Bipolärernas utbredning i arktiska och nordliga Nord-

amerika, i Klippiga bergen och i Mexiko talar enligt min me-

ning bestämdt för, att deras spridning söderut mot antarktiska

Sydamerika ägt rum under istidens maximum. På kartskissen

å sid. 153 har jag genom öfverstreckning sökt utmärka, hvilka

delar af Nord- och Sydamerika som till största delen varit

täckta af mäktiga inlandsisar. Norr om det öfverisade områ-

det i Sydamerika har man flerstädes funnit spår af tidigare^

stora isströmmar i alpdalarna ända upp till Puna de Atacama

invid vändkretsen. Äfven i de tropiska delarna af Anderna,

från Bolivia till Colombia och Venezuela, hade glaciärerna större

utbredning under istiden och nådde här ungefär 900 -1,000 m
längre ned än i våra dagar, under det att firngränsen låg

400—600 m lägre än nu.

Såvidt jag kan finna, ha bipolärerna under sina vandringar

1 För dem af mina läsare, som möjligen ha svårt att tro, att vadare

och simfåglar skulle uppsöka smultron, vill jag nämna, att skenbären af F.

chilénsis enligt Hillebrand (ii p. 118) förtäras i mängd af Sandwichöarnas

endemiska gås (Branta sandvicensis).
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söderut trängt fram längs Andernas östra sluttningar eller

följt stillahafskusten, under det att endast få arter tyckas ha

användt Andernas alpina zon för att komma fram. Bland bi-

polärer, som vandrat söderut längs Stilla oceanens östra kus-

ter, märkas i första hand Fragaria chilensis, Lathyrus mariti-

mus, Scirpus nevadensis och Triglochin maritimum, och dessa

växters spridare äro att söka bland följande vadare.

Wilsons simsnäppa (Steganopus t?icolor) häckar i norra delen af Mis-

sissippulalen och i närliggande områden af Canada. De flesta individerna

flytta söderut genom Mexiko »and then apparently cross directly to the west

central coasts of South America» (3 p. 18). Öfvervintrar i mellersta Chile

och Argentina samt i Patagonien och på Falklands-öarna.

Hudson-spofven (Numenius Juidsonicus). En del individer häcka på

»barren groun.ls» och öfvervintra från Guayana till Amazonflodens mynning.

Talrikare förekommer denna spof såsom häckfågel på västkusten af Alaska

och flyttar härifrån till Ecuador, Peru och Chile, och är isvnnerhet allmän i

detta senare land.

ApJiriza virgata (»surf bird», d. v. s. bränningsfågel) flyttar från Alaska

till Chile och är här funnen ända ned till Magellans-sund.

Större gulbenan (Totanns melanoleucus) häckar i Brittiska Columbia

och troligen också i öster därom liggande delar af Canada. Under våra

vintermånader är den allmän i Chile och Argentina ända ned till Magellans-

sund, men öfvervintrar också längre norrut. Under vår- och höstflvttningen

träffas den regelbundet ef:er kusterna -af Atlanten och Stilla oceanen och

likaså i Miss : ssippidalen.

Amerikas större strandpipare (Aegialitis hiaticula semipalmata) häckar

på »barren grounds» samt på spridda ställen i de skogbeväxta delarna af

Canada och Alaska. Träffas under vintern på kusterna af såväl Atlanten

(från Patagonien till Svd-Carolina) som Stilla oceanen (från mellersta Chile

till Californiadialfön).

Sandlöparen (Calidris arenaria). Denna högarktiska fågel träffas under

flyttningarna höst och vår regelbundet på kusterna af såväl Atlanten som
Stilla hafvet och öfvervintrar från södra delarna af Förenta Staterna ned till

Argentina och Chile.

Ännu känner man ganska litet till, huru snabbt dessa

vadares flyttningar förlöpa. Det förefaller emellertid rätt san-

nolikt, att många flockar af exempelvis Numenius hudsonicus

och Aphriza från sydspetsen af California-halfön ställa kosan

direkt till Perus kuster, och att de äfven under fortsättningen

af färden till Chile styra ut till hafs. Samma flyttningsvägar

följdes förmodligen också under istiden.

I de inre delarna af Nordamerika sträckte sig inlandsisen

under istidens maximum nästan ända ned till Ohios inflöde i
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Mississippi. Det från iskanten strömmande smältvattnet fann

aflopp genom Mississippi, som då förde långt större vatten-

massor än nu Efter stränderna af denna ofantliga »jökelälf»

kunde arktiska och nordliga växtformer från tundrorna närmast

inlandsisen nå nära nog ända ned till deltat i Mexikanska

bukten.

Huru förhållandena tedde sig i de högre liggande delarna

af pampas i nordvästra Argentina, är svårt att säga. Den

större nederbörden i Anderna och därmed sammanhängande

större utbredningen af glaciärer och snöfält torde emellertid

haft till följd, att från bergen kommande floder och bäckar

varit vattenrikare än nu hela året om. Af särskildt intresse

för vår undersökning är det afloppslösa centralbäckenet kring

Sierra de Cordoba och isynnerhet de delar däraf, som ligga

mellan denna isolerade bergshöjd och Anderna. Detta område

tänker jag mig ha utgjort ett spridningscentrum för talrika

bipolärer under istiden. I Anderna nordväst och väster här-

om ha också åtskilliga bipolärer sina längst åt norr framskjutna

växtplatser i Sydamerika, exempelvis Alopecurus alpinus v.

antarcticus, Carex capitata, Draba magellanica och Phleum

alpinum.

Såsom vi längre fram skola se, har man alla skäl att an-

taga, att många bipolärer från Mississippis nedersta lopp un-

der istiden förts direkt till centralbäckenet kring Sierra de

Cordoba. De vadare, som medverkat vid denna långväga

spridning, få sökas bland följande arter, af hvilka de nio för-

sta i våra dagar häcka på »barren grounds», d. v. s. tundrorna

längs ishafskusten i norra Canada. Den väg, dessa småvadare

i stor utsträckning torde ha följt under istidens maximum, an-

tydes på kartskissen genom en streckad linje; på samma sätt

utmärkes äfven amerikanska ljungpiparens flyttningsväg från

Nya Skottland till Brittiska Guayana.

Amerikanska ljungpiparen (Charadrius dominicus). Från häckplatserna

på »barren grounds» och norr därom liggande öar flyttar denna ljungpipare

åt söder och sydost till Labrador och vidare öfver S:t Lawrence-viken till

Nya Skottland. Härifrån går färden öfver Atlanten till Små Antillerna eller

direkt till nordöstra kusten af Sydamerika, där korta uppehåll göras, hvar-
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efter kosan ställes till pampas i Argentina och Uruguay för att där tillbringa

våra vintermånader. Endast få ljungpipare flytta söderut genom Mississippis

dalgång och vidare öfver östra delarna af Peru till pampas.

Under vårflyttningen är C/t. dominicus enligt Sclater och Salvin all-

män i Peru öster om Anderna, men träffas sedan talrikt först på prärierna

väster om Mississippi. Cooke (3 p. 81) håller därför troligt, att den flyger

direkt från dalarna i östra Peru till prärierna i Texas, en sträcka om 325 ä

400 mil.

Hudson-näbban (Limosa hcemastica) är under höststräcket allmän efter

kusterna af Nya England och flyger härifrän öfver Atlanten till Små Antillerna

eller direkt till Brittiska Guayana. Därefter går färden genom det inre af

Brasilien till pampas, Patagonien och kusten af mellersta Chile. »Judging

by analogy from the golden plover (Ch. dominicus), the spring migration

route of the Hudsonian godwit is from the pampas of northwestern Argen-

tina directly to the coast of Texas, and almost in one flight» (3 p. 53).

Eskimåspofven (Numenius oorea/is), som tidigare häckade i mängd på

»barren grounds», tyckes numera vara åtminstone i det närmaste utrotad.

På sin färd till pampas och Patagonien följde den samma flyttningsvägar som
amerikanska ljungpiparen. »The exact route between its winter home and

the U. S. is unknown, for along the whole 4,000 miles (c. 650 nymil) from

Argentina to northern Mexico and southern Texas the species has been

recorded only twice—once in Costa Rica and once in Guatemala» (3 p. 75).

Rostgula snäppan [Tringites siibnijicollis) flyttar under hösten genom
Mississippidalen och Mellanamerika till nordvästra delen af Svdamerika »and

diagonally across the interiör of South America to Argentina» (3 p. 68).

Under återfärden norrut infinner den sig i det inre af Brasilien samt i Peru

under mars månad, »but there are no spring migration data for the whole

distance between Peru and Texas» (3 p. 68).

Ereutietes ftiisillus. Denna snäppa träffas under våra vintermånader

hufvudsakligen i östra delarna af Sydamerika söderut till Patagonien. Talrik

på hösten, men sällsynt på våren efter Nordamerikas östra kuster; allmän

både höst och vår i Mississippidalen.

Hvitstjärtade snäppan (Pisobia fiiscicollis) öfvervintrar i mängd från

Paraguay och Argentina ned till Falklands-öarna och sydkusten af Eldslandet.

Allmän under flyttningarna efter hela östkusten af Sydamerika, i Västindien

och i Förenta Staterna öster om Klippiga bergen.

Hudson-snäppan (P. maculata) tillbringar vintern i Sydamerika från

Peru och Bolivia söderut till Argentina och norra Chile. »Though confined

in summer to the seacoast, yet in its migrations it has been noted in Colo-

rado at 13,000 feer, and in its South American winter home it is not uncom-
mon in the mountains to 12,000 feet» (3 p. 35). Allmän under flyttningarna

både på östkusten och i det inre af Förenta Staterna.

Bairds snäppa (P. BairdiJ tillbringar våra vintermånader i Chile och

Argentina. Allmän på våren efter kusten af Texas, på prärierna och »in the

Rocky Mountain region». Under flyttningarna har den träffats nära toppen

at ett af de högsta bergen i Colorado 14,000 fot ö. h. samt »repeatedly in

the high mountains of northern Chile at 10,000 to 12,000 feet altitude»

(5 P- 39)-

Mindre gulbenan (Totanus flainfics) öfvervintrar i södra delen af Syd-

amerika ned till Magellans-sund, »and even in the mountains up to 10,000
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feet» (3 p. 56). Allmän under hösten på ostkusten al Förenta Staterna samt

både höst och vår i Mississippidalen.

Kustsnäppan (Tringa canutus). Denna högarktiska vadare uppehåller

sig under vintern i Sydamerika ända ned till Eldslandet. De flesta indivi-

derna flytta efter kusten af Atlanten, en del dock genom Mississippidalen.

Prärie-piparen (Batramia longicauda) häckar på prärierna och tillbringar

vintern på pampas. Under vårflyttningen passerar den genom Peru och

»arrives in Louisiana on the average earlicr than in either Florida or Texas.

This would seem to prove that it reaches Louisiana by direct flight across

the gulf» (3 p. 65).

Af amerikanska ljungpiparen, hudson-näbban och eskimå-

spofven flytta de allra flesta individerna söderut längs Atlan-

tens kuster, och endast spridda flockar draga under denna

årstid genom Mississippidalen; rostgula snäppan undviker där-

emot helt och hållet hafskusten. Öfriga tundravadare använda

under höststräcket båda flyttningsvägarna. Under återfärden

till häckplatserna på »barren grounds» utgör Mississippis breda

dalgång den stora kungsvägen för alla tundravadare utan un-

dantag.

På pampas (och äfven uppe i Anderna) i nordvästra delen

af Argentina faller så godt som ingen nederbörd under må-

naderna maj— september. Vattendrag, sjöar och träsk utsina

därför i stor utsträckning under denna långa torrtid. Detta

är enligt min mening den viktigaste orsaken till, att många

vadare endast sparsamt besöka dessa trakter under höststräcket

och i stället förlägga flyttningen till hafskusten. 1
Att förhål-

landena under istiden på grund af den rikligare nederbörden

uppe i bergen voro väsentligen annorlunda än i våra dagar,

har redan påpekats. Det är därför rätt troligt, att vadarna

då mera allmänt togo genaste vägen från Mississippis delta

öfver östra Peru till pampas och äfven då tillryggalade denna

ofantliga sträcka »almost in one flight».

Under passagen genom östra Peru befinna sig vadarna

både höst och vår midt inne i själfva långflyttningen, — och

samma var naturligtvis fallet under istiden. Uppehållet här

är därför i regel helt kort, och många flockar torde endast

1 Cooke (3 p. 81) tror, att det är den rika tillgången på föda i Labrador,

som förmår Charadrius dominicus att under höstflyttningen uppsöka atlan-

terkusten.
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rasta ett och annat dygn för att hvila ut och intaga föda. I

samma riktning tala äfven Gätkes mångåriga undersökningar

öfver fågelsträcket förbi Helgoland. »Die uberwiegend grössere

Zahl der Myriaden hier zur Wahrnehmung kommender Wan-

derer ist noch in voller Hast des Zuges begriffen, aber keiner

von diesen während der regelmässigen Zugzeit Vorkommenden

verweilt länger als höchstens den Rest desjenigen Tages, vor,

während öder nach dessen Morgendämmerung sie hier ein-

getroffen sind. Nach einer durchflogenen Nacht ist der längere

öder kurzere Theil des darauffolgenden Tages auch vollkom-

men genugend fur die etwa nöthige Erholung und Nahrungs-

aufnahme; eine wirkliche Ermudung öder gar Erschöpfung,

wie man wohl von den Schnepfen Helgolands gefabelt, habe

ich von Vögeln, die auf ihrem Zuge hier während des Tages

öder der Nacht eingetroffen, niemals bemerkt» (7 p. 74).

Såsom redan framhållits, äro endast helt få bipolärer

kända från norra och mellersta delarna af Anderna:

Carex festiva: Ecuador och Bolivia.

» incurva: Peru och Bolivia.

Ranunculus Cymbalaria: Colombia— Chile och Argentina.

Trisetum subspicatum: Colombia och Peru.

I samklang härmed står, att endast trenne småvadare:

hudson-snäppan, Bairds snäppa och mindre gulbenan under

flyttningarna ha anträffats i Klippiga bergen och Anderna ofvan

trädgränsen. Af alla tre arterna flyttar hufvudmassan af indi-

viderna nedanför bergen.

Vi komma nu till den epizoiska spridningen, och jag skall

här ej upptaga plats genom att åter framdraga exempelvis

Darwins och Kerners mångomskrifna iakttagelser.
1

Själf har

jag till dato undersökt 108 småfåglar och småvadare, hvilka

under flyttningarna förolyckats vid Paternosters fyrplats i Bo-

huslän: alla dessa fåglar hade näbbar, fötter och fjädrar väl-

putsade och rena. Bland de många utom flyttningarna dödade

fåglar, som under årens lopp gått genom mina händer, har

1 Se min uppsats »Om epizoisk fröspridning» i denna tidskrift 191 2 p.

221— 222.
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det visserligen funnits en och annan smutsfink», men först

helt nyligen har det lyckats mig att finna ett frö bland den

lera och jord, som i enstaka fall häftat fast vid fåglarnas näb-

bar och fötter.

Picus viridis, skjuten vid Uddevalla en regnig dag i början af april

191?. Muskelmagen var fylld med rester af en mindre myrart och innehöll

dessutom tvenne 4— 6,5 mm stora gruskorn, ett 2 mm stort sandkorn samt

helt lina kvartskorn i ringa mängd (sand- och gruskorn vägde 0,14 gr). Änd-

tarmen var alldeles fullproppad med myrrester och innehöll dessutom enst.

tina sandkorn.

Näbben var starkt nedsmutsad af ler- och fina sandpartiklar, i torrt till-

stånd vägande 0,10 gr. Inbäddadt i den fuktiga jorden vid basen af öfver-

näbben låg ett 0,3 X 1,5 X 2,2 mm stort frö af harsyra (Oxalis acetoselh).

Fågelns fötter voro nästan fullständigt rena.

På fötter och näbbar af 10 gröngölingar, 3 spillkråkor, 2 större och en

mindre hackspett, som jag tidigare undersökt, funnos inga eller så godt som
inga främmande beståndsdelar. Om en spillkråka, som sköts d. 21.4.1916

och hade magsäcken fylld med stackmyror, uppgifves emellertid i mina an-

teckningar: Näbben rätt starkt nedsmutsad af jord genom rotandet i myr-

stacken. Och om Picus viridis skrifver Nalwiann (Bd. IV p. 269): »Weil er

soviel auf dem Erdboden ist, so sind bei feuchter Witterung seine Fiisse

und sein Schnabel ganz mit Erde beschmutzt». Enligt Baer och Utten-
dörfer har gröngölingen i närheten af sina myrstackar särskilda »Wetz-

bäume», som den regelbundet använder vid rengöringen af näbben. »Anders

sind wenigstens diese durch gehäufte Tangemialhiebe des Spechtschnabels

bevvirkten Rindenabschurfungen kaum zu erklären» (Om. Monatsschr. 1898

p. 224).

Epizoisk spridning af frön, som med fuktig jord fastna på näbbarna af

gröngöling, spillkråka och andra myrätande hackspettar, torde i hvarje fall

vara af helt underordnad betydelse och endast sträcka sig öfver kortare af-

stånd.

Kråkorna hålla som bekant ej stort på renlighet och göra

inga undantag från denna regel ens under sina migrationer.

Thienemann har sålunda upprepade gånger nedskjutit kråkor,

som flyttade förbi Vogelwarte Rositten i Ostpreussen, »deren

Fiisse mit einer dicken Lehmkruste uberzogen waren.» — •

Eine am 13. März 1911 bei Ulmenhorst geschossene Nebel-

krähe z. B. trug 5,i gr Lehm mit sich. Sie kam von Stiden

angezogen. Der nächste lehmige Acker, wo sie sich ihre Last

geholt haben konnte, liegt 30 km entfernt» (J. f. Orn. 1917 p.

258). Och äfven näbbarna voro rätt ofta förorenade af lera

eller annan smuts. Att smärre växtfrön någon gång ligga

inneslutna i leran på dessa kråkors fötter eller näbbar, är
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ganska säkert. Och detsamma kan nog också inträffa hos an-

dra migrerande åkerfåglar, såsom råkor, kajor och vaktlar.

Ytterst sällan torde emellertid en dylik rent tillfällig frötrans-

port bli af växtgeografisk betydelse redan af den grund, att

det här nära nog alltid är fråga om ogräsfrön.

Att döma af hittills gjorda undersökningar öfver epizoisk

fröspridning förefaller det allt annat än troligt, att frön af

bipolära växter skulle transporterats till Sydamerika inbäddade

i hårdnad jord och smuts på fötter och näbbar af småvadare.

Alldeles otänkbart är dock ej, att exempelvis Arnica alpinas

och de båda Erigeron-artemas föga motståndskraftiga frukter

på detta sätt kunnat nå fram till pampas från Nordamerika,

vare sig de medverkande fåglarnas uppehåll i östra Peru varit

helt kort, eller att frukter, som hamnat i sistnämnda land,

under samma höst förts vidare till pampas af andra vadare.

Äfven detta senare låter ju föga troligt, fastän man naturligt-

vis måste räkna med tillfälligheter, när det gäller flyttnings-

vägar, som årligen trafikerades af 100,000-tals fåglar.

De bipolära fanerogamerna ha således nått fram till Syd-

amerika under istidens maximum. Spridningen har ägt rum

på endozoisk väg och förmedlats af nordamerikanska småva-

dare (i första hand tundravadare och prärie-piparen), hvilka

då liksom i våra dagar öfvervintrade i södra delarna af Syd-

amerika. Invandringen följde trenne hufvudvägar.

1. De flesta bipolärerna ha förts direkt från Mississippis

nedersta lopp till pampas, där centralbäckenet kring Sierra de

Cordoba mottog hufvudmassan af invandrarna.

2. Några arter, såsom Fragaria chilensis, Lathyrus mari-

timus, Scirpus nevadensis och Triglochin maritimum, ha längs

stillahafskusten trängt fram till Chile.

3. Endast Ranunculus Cymbalaria, Carex festiva, C. in-

curva och Trisetum subspicatum ha användt Anderna såsom

invandringsväg. De tre sistnämnda arterna torde därjämte

ha spridts till Sydamerika från Mississippis nedersta lopp.
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Skansens riporrar.

Af

E. L.

kansen kan nu (mars 1918) i sin djursamling

framvisa något alldeles enastående, nämligen

tre par fullvuxna riporrar, det vill med andra

ord säga tre fullvuxna tuppar och tre full-

vuxna hönor af dylika bastarder. Alla äro de

kläckta och uppfödda på Skansen samt ha en

dalriphöna till mor och en orrtupp till far. Då ju denna för-

äldrakonstellation är motsatt mot den, som vanligen antages

vara riporrarnes ursprung, har det naturligtvis varit af stort

intresse att se, huru färger och dräkter skulle ställa sig. En

viss variation har gjort sig märkbar, men också stor över-

ensstämmelse med förut kända riporrar. Det sista gäller fram-

förallt tupparne. Om riporrungarne af 1917 års kull anteck-

nade jag i midten af augusti nämnda år, att de tedde sig mera

orrhönlika än 1916 års kull samt att de hade föga hvitt i

dräkten. Den då öfver årsgamla tuppen hade vid samma till-

fälle en mycket intressant dräkt. Han var svart på ryggen

med gråvattrade bräm. Hufvudet och halsen hade tvärban-

dade fjädrar som hos en orrhöna, men det bruna var klarare

och mera mättadt än hos en sådan utan att dock riktigt komma

till den praktfulla, kastanjebruna färgton, som utmärker samma

kroppsdelar hos den gamla dalriptuppen om våren.

Nu i mars 1918 äro naturligtvis alla sex riporrarne i full

vinterdräkt, och deras mor är ännu alldeles snöhvit. 1917 års

tuppar ha ryggen ända ned på gumpen och stjärttäckarne
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svart med breda hvitgrå bräm framkallade- genom fin vattring

med hvitt. Skulderpartierna äro nästan hvita. Äfven hals-

ryggen har mera hvitt än ryggen. Hufvudet är ofvan nästan

svart med ett hvitt band genom ögat. Under ögat är åter

svart, och örontäckarne äro brunsvarta. Den hoplagda vin-

gen synes nästan hvit med ett svart tvärband innanför arm-

pennornas spetsar och ett annat dylikt, men mindre synes

längre ut. Stjärten är svart med hvita spetsar. Hela under-

sidan från hakan till undre stjärttäckarne är hvit med undan-

tag däraf, att tvärs öfver kräfvan går ett något oregelbundet

tvärband af glänsande svart. Denna dräkt är ju ganska lik

den motsvarande vinterdräkten hos andra från museer och

litteratur kända riporrar.

Den ett år äldre riporrtuppen visar sin ålder därigenom,

att det svarta är mera mättadt och mera glänsande. Han har

också mera svart. Särskildt ses en hel mängd blanksvarta

fjädrar på buken i lårtrakten. Motsvarande teckning finner

man dock också hos andra riporrtuppar.

Riporrhönorna äro vida mera orrhönlika än Riksmuseets

riporrhönor i vinterdräkt. Hufvud och hals äro så godt som

alldeles lika en orrhönas i teckning, äfven om möjligen det

brungula också något erinrar om dalriphönans motsvarande

färg. Äfven ryggen är orrhönelik, men med inblandade hvita

fjädrar på skuldrorna. Vingarne äro också mycket hvitblan-

dade. Kräfva, bröst och buk äro hvita. Det oaktadt äro dessa

riporrhönor betydligt mindre hvita än de vanliga, särskildt på

öfversidan.

Det skall bli mycket intressant att få följa dessa fåglars

vidare utveckling och eventuella förändringar i dräkterna. Må-

hända skola de under olika år likna än fädernet än mödernet

såsom förhållandet var med några bastader mellan brun björn

och isbjörn, som en gång frambragtes i en zool. trädgård i

Tyskland. Äfven skall det bli af stort intresse att se, om dessa

riporrar skola visa sig vara fertila. Intendenten Behm har väl

ordnat för paren, så att de skola kunna följa sina föräldrar

exempel, om deras natur tillåter det.
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Den första juli 1918 ha riporrarne åter sommardräkt. Den

äldsta tuppen (från 1916) har hufvudet ofvan mörkbrunt. Hal-

sen har en rödbrun färg, som något erinrar om dalriptuppens,

men ej fullt så röd och dessutom med mörkare tvärband på

fjädrarne. Hakan och öfre strupen äro hvita. Detta hvita parti

(ehuru större i utsträckning) erinrar starkt om den hvita ha-

kan hos en del »sterila» orrhönor och är af särskildt intresse,

då ju dalripan i sommardräkt ej är hvit på denna kroppsdel.

Man kan också få se »sterila» orrhönor särskildt af viridanus-

rasen, som ganska mycket påminna om denna riporrtupp med

afseende på hufvud- och halsfärg. Kräfvan och bröstet äro

glänsande svarta. Ryggen är svart med fint gråvattrade bräm

på framryggen samt strödda hvita fjädrar på midten af ryggen

och skuldrorna. Vingpartiet förefaller öfvervägande hvitt.

Öfvergumpen är svart med brunvattrade kantbräm, stjärtpen-

norna svarta med smala, hvita spetskanter. Buksidan är hvit

med svart i midten. Fjädrarne på farserna rent hvita.

Den ett år yngre tuppen 1 har ett hufvud, som ganska

mycket påminner om en orrhönas i teckning, men den bjärtare

rödbruna tonen äfven något om dalriptuppens färg. Ryggen

som om vintern svart, mattare än hos den äldre, med grå-

vattrade bräm och på bakryggen brunvattrade dylika. Största

skillnaden mot den äldre består däri, att det svarta är mera

matt.

Riporrhönorna äro sinsemellan något olika. En ser ut

som en ofvan mycket hvitspräcklig och undertill hvit orrhöna

med ryggfjädrarne ganska gråvattrade. De andra äro mera

dalriplika med hvita spräckligheter. Stjärten svart med bruna

bräm. De äro måhända ännu ej i full sommardräkt.

I våras hade riporrtupparne ett knarrande nasalt läte, som

jag dock ej fick tillfälle att höra själf. Någon parning eller

äggläggning har ej ägt rum.

Orrtuppen och dalriphönan, som äro föräldrar till alla

dessa, befinna sig alltjämt i full välmåga. Dalriphönan dröjer

rätt länge med att värpa om vårarne. Hon bibehåller sina

1 Den andra af dessa har tyvärr dött i slutet af juni.
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nordliga vanor, men att hon är ganska stadgad däri framgår

åtföljande meddelande från intendenten Behm. År 1916 kläckte

hon den 27 juni, 1917 den 25 juni och 1918 den 29 juni. Så-

lunda en fluktuation på blott 4—5 dagar

I år blef kläckningsresultatet 7 små vackra kycklingar.

Dessa likna särdeles mycket dalripkycklingar med sin kastanje-

bruna, svartomramade hjässa. De ljusa partierna på hals och

buk äro ljusgula och tarserna och halfva tårna äro ludna med

blekgult. '

En sådan serie af riporrar som Skansen nu frambragt är

absolut unik och bör vara af synnerligt intresse ej blott för

ornithologiska kretsar. Intendenten Behm bör också hjärtligen

lyckönskas till denna välförtjänta framgång på djuruppfödnin-

gens område.



Gråärlans häckning vid Smålands Taberg.

^^^^^i^"p! ftcr den danske ornithologen Lakjers uppsats

\^^-f^^jf^M..j • D. Ornith. Foren. Tidsskr. 11 årg. har i denna

:-CL „^^^^^ tidskrift lämnats ett meddelande om hans

JtÉi T^ltttf InW intressanta fynd af häckande gråärlor vid Små-

PR/tin d lands Taberg 1916. Med anledning af Lakjers

l^är^^i^i-lhii uppsats i ämnet besökte dr. Herm. Nyqvist

den 18 juni i år samma plats för att se, om möjligen fåglarne

funnos kvar. Stort hopp säger han sig ej ha haft härom,

men han ville i alla fall se häckplatsen och studera naturför-

hållandena där. Härom har han benäget i bref till tidskrif-

tens redaktion meddelat följande, som vi tillåta oss återgifva.

»Den 18 dennes (juni 1918) tog jag morgontåget till Ta-

bergs station. Ett fint duggregn började falla, hvilket hela

dagen fortsatte och gjorde, att fåglarne i allmänhet höllo sig

i träden. Följande den af L. gjorda noggranna beskrifningen

kom jag mycket riktigt till den uppgifna platsen, där lands-

vägen gick öfver ån, men den omskrifna ruinen kunde jag ej

finna. Jag fortsatte då vidare i tro att jag misstagit mig och

att stället var att söka längre fram, men kom snart i en ter-

räng, där ingen möjlighet kunde finnas till uppehållsplats för

denna fågel. Jag gjorde då helt om och återvände samma

väg jag kommit. När jag då kom till min första hållplats, där

i stället för fabriksruinen jag fann en nyuppförd kraftstation

för den elektriska driften till Norra Hammars fabriker, fick

jag höra ett fågelläte som var mig nytt och samtidigt hörde

jag en sädesärleunge kvittra på en sten i ån. En 40 meter

därifrån såg jag en arla sitta ruggig i regndusket på en tele-

graftråd och antagande, att det var en af nämnde unges för-
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åldrar tänkte jag utan vidare fortsätta min väg. Som jag dock

tagit för regel att aldrig lämna någon fågel obeaktad, framtog

jag min kikare, och döm om min glada öfverraskning, då de

goda Zeisslinserna gåfvo den präktigaste bild af en gråärla,

som satt med ryggen mot mig. Jag gick nu något närmare.

Fågeln satt dock fullkomligt oberörd af min närhet, så att jag

med kikarens hjälp på en 20 m. afstånd kunde noga syna och

beskrifva honom. Hufvudet ofvan, hals, skuldror och rygg

voro grå, öfvergumpen i midten gröngul åt sidorna klarare

gul. Stjärten, som verkade mycket lång, var mattsvart med

klart hvita sidokanter. Då jag efter en stund ytterligare närmade

mig, flög han utstötande ett par fina locktoner bort till en när-

stående al, där han på en kvist nära toppen satte sig med

framsidan mot mig alldeles som på beställning. Här tedde

han sig hänförande mot den mörka bakgrunden af det täta

löfverket. Förblef stilla sittande, blott då och då vändande på

hufvudet, öfver en kvarts timme, flitigt låtande höra sin an-

språkslösa sång. Hakan och strupen voro rent ebenholzsvarta

utan minsta ljusare inblandning, och detta svarta hade en skarp

horisontal gräns mot det gula, som började redan på halsens

öfversta del. Detta var olika mot hvad jag sett dels på skinn,

dels på bilder hos Friederick, i Nordens Fåglar båda uppl. samt

hos Sundevall, där dels det svarta går ända ned på kräfvan

samt slutar afrundadt. Hela öfriga undersidan gul. Uppe mot

den svarta strupen bildar detta gula en klar höggul ring som

i midten nedåt till stjärten öfvergår i gröngult, åt sidorna i

hvitgult. Någon gulare färg på undre stjärttäckaren kunde jag

ej uppfatta. Hela den hoplagda stjärtens undersida var silfver-

hvit, då de yttre pennorna täckte de mörka inre. Från alen

lyfte han och på utbredda vingar alldeles som en sjungande

trädpiplärka, fast tyst sväfvade han ned till marken och för-

svann bland växterna vid åkanten, där med all sannolikhet

honan låg och rufvade någonstans. Då jag under regnet ej

ville riskera någon olycka genom att störa henne, uppsköt jag

till ett annat besök att undersöka förhållandet. Om en stund

lyfte han igen och satte sig åter på telegraftråden, denna gång

vändande sidan mot mig. Hufvudets sidor visade sig vara
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något ljusare grå än det öfriga hufvudet och hade ett hvitt

kindstreck alldeles intill det svarta på halsen samt ett smalare

dylikt streck öfver ögat. Mellan dessa verkade det gråa som

en mörkare tygel. I motsats mot L:s observationer var hela

undersidan från sidan hvitgul, mot hvilket de nästan svarta

vingarne vackert kontrasterade.

Då fågeln satt i alen, lät han oupphörligt höra sin enkla

sång, hvilken bestod af ett vanligen 4 gånger upprepande af

locktonen »tsi, tsi, tsi, tsi», utan någon särskild betoning af

någon stafvelse, och hvilken ej det minsta erinrade hvarken

om gul- eller sädesärlans läten, utan alldeles frappant om grön-

sångarens första sångtoner, innan han börjar sitt bekanta

»slantrullande». Emellanåt lade han till en liten svag drill

mycket liknande blåmesens sång. Som min tid ej tillät att

längre sällskapa med honom, önskade jag honom ett gladt

återseende samt återvände till turisthotellet för att uppteckna

dessa minnen från den lyckade utflykten.

Vet du, detta tycker jag är en så remarkabel händelse

inom vår zoologiska värld: att denna sydeuropeiska fågel hittat

hit upp till det karga Småland för att nu på 3:dje året — an-

tagligen häckade han här äfven i fjor — taga tillgodo våra

anspråkslösa förhållanden, att du gärna kunde taga dig ledigt

och göra en tripp hit och i mitt sällskap njuta anblicken af

denna sällsynta gäst, om hvilken Hartert så träffande skrifver

»Jeder Beobachter ist von der Anmut dieser Vögel entzuckt.»

Tyvärr stördes denna vackra idyll på ett sorgligt sätt. Härom

skrifver d:r Nyqvist i bref af den 27 juni:

»Härmed den ledsamma underrättelsen, att vid mitt besök

i dag på stället, där jag den 18 dennes träffade gråärlehanen,

allt var öde och tomt, och orsaken härtill var ej svår att finna.

På den lilla halfön i ån, där att döma efter fågelns beteende

vid sista besöket tydligen boet var, påträffade jag nämligen en

katt, som vid min mindre vänliga hälsning flydde in i en när-

belägen stuga. Denna niding hade naturligtvis gjort rent hus!»

Härmed har svenska faunan beklagligtvis ånyo mistat en

intressant och vacker fågelart.



Gransångarens utbredning under häck-
ningstiden.

Af

Albert Hedeby.

^^^^Ijé*""
:̂

nligt äldre och äfven senare iakttagelser pa

' flPiii^i^if'J ^e^a omr"åde tillhör gransångaren under häck-

i «FL Wjfåte^1^- ningstiden de mera nordliga delarna af vårt

ÉÉB-IRhÉ^HI ,ani1 ' Artens sydgräns under denna tid en-

P%C~Fr^^^^i fl
''§*- senas te beskrifningar, t. ex. i -Nordens

^^Msäl^-lr^i Fåglar», är mig ej bekant, men anses denna

gräns i »Sveriges Djurvärld» gå ungefär öfver norra Uppland

och Värmland. Utan att vilja betvifla riktigheten af denna

senare uppgift har jag likväl under flera års iakttagelser —
med undantag för ett fall och då långt söder om denna gräns

— icke funnit fågeln häckande så långt söderut inom Sverige.

Inom Sverige är således gransångaren under angifven tid

hufvudsakligen hänvisad till landets nordligare delar, men före-

kommer äfven häckande nedåt mellersta Sverige å för honom

lämpliga lokaler. Med tanke härpå borde man äfven kunna

draga den slutsatsen, att denna fågels sydgräns under nämnda

tid skulle gälla för alla trakter belägna under samma longitud

och att arten endast undantagsvis borde uppträda söder om

denna gräns. Tagas våra närmaste grannländer i söder, Tysk-

land och Danmark, med i betraktande, är dock detta långt

ifrån förhållandet, hvarför jag här, då denna omständighet allt-

jämt synes mig ganska egendomlig, närmare vidrör spörsmå-
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let. — Först dock några iakttagelser rörande denna fågels

förekomst inom vårt land.

Huru långt gransångaren under häckningstiden förekom-

mer norrut inom Sverige, har jag hittills ej varit i tillfälle iakt-

taga. Inom Åsele och Wilhelmina socknar, i södra och syd-

västra delarna af Lappland, har han emellertid senare åren

vid flerfaldiga tillfällen observerats och uppträdde t. ex. som-

maren 1917 rent af talrikt i trakterna af Malgomajsjön. Längre

söderut är han inom norra Jämtland och Ångermanland en

äfvenledes tämligen vanlig fågel. Kring de i norra hörnet af

dessa landskap belägna tvenne större sjöarna Tåsjön och Flå-

sjön tyckes arten med förkärlek uppehålla sig, och är han här,

isynnerhet å den landtunga, som skiljer nämnda sjöar åt,

ganska allmän. Längre söderut inom dessa provinser före-

kommer han äfven tämligen allmänt å lämpliga lokaler, äfvenså

inom Härjedalen, inom hvilket landskap han åtminstone under

maj och juni månader 1912 observerades ofta nog.

Inom Hälsingland iakttogs fågeln samma år å Hamra

kronopark, dock betydligt sparsammare än å trakterna längre

norrut. Sydligast inom detta landskap observerades han vid

Woxna bruk i juni 1912 och något senare i samma månad å

Orsa besparingsskog i norra Dalarne. Å dessa trakter synes

gransångaren förekomma på utkanten af sin sydgräns inom

Sverige, och har jag i gränstrakterna mellan dessa senare

provinser endast observerat honom ett fåtal gånger. Att. han

likväl ibland bosätter sig å trakter, belägna söder om denna

gräns, håller jag ej för otroligt, fast jag t. ex. å Ulfshyttans

bruksskogar inom Dalarne, där i öfrigt lämpliga upphållsorter

bjudas honom, icke iakttagit honom någon gång under juli

månad 1915. Ej heller observerades han vid något tillfälle

sommaren 1911 i de trakter af Värmland, som ligga norr om
Frykensjöarna. Inom öfriga trakter af Svea- och Götaland,

med undantag för Skåne, har gransångaren ej anträffats

häckande, oaktadt å detta område flerstädes för honom lämp-

liga uppehållsorter tyckas finnas. — Å Kolleberga kronopark

i mellersta Skåne har dock gransångaren ett par gånger un-
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der åren 1898— 99 med säkerhet häckat. Denna trakt ligger

likväl ej inom provinsens naturliga barrskogsområde, utan

äro samtliga barrskogar här rena kulturbestånd. Granen torde

för öfrigt på sin vandring i sydvästlig riktning ännu ej ha

uppnått denna trakt.

Den trakt, han här utvalde till häckningsplats, var ett

mindre område beväxt med 10- å 15-årig gran och hvarest

några öfverståndare af ek kvarstodo, från hvilka han vanligen

lät sin sång ljuda. Senare har denna fågel emellertid ej

häckat hår, men stannar under flyttningen norrut i regel någon

kortare tid i dessa trakter för att sedan alldeles försvinna.

Af det sagda framgår således, att — hvilket förhållande

äfven förut är kändt och fastslaget — gransångaren inom vårt

land under häckningstiden hufvudsakligen är att finna inom

landets mera nordligt belägna barrskogstrakter. Att söka

fixera gränserna för fågelns häckningsområde torde likväl ej

vara möjligt, då gransångaren såväl som öfriga arter med

någorlunda bestämda häckningszoner helt plötsligt kan bosätta

sig i trakter, där han förut ej observerats. Norr om en gräns

dragen öfver mellersta Hälsingland och norra Dalarne anträf-

fas dock gransångaren som häckningsfågel med säkerhet hvarje

år och inom detta område talrikare, ju längre norrut man

kommer. — Med kännedom om gransångarens utbredning inom

Sverige är det därför icke utan förvåning man konstaterar, att

denna fågelart inom Tyskland och troligen äfven inom Dan-

mark fortplantar sig, och att han å vissa trakter inom åtmin-

stone förstnämnda land t. o. m. kan anses som en af de van-

ligast förekommande småfåglarna. Huru långt gransångaren

går söderut i Tyskland, har jag ej iakttagit, men observerades

han i maj 1915 i södra Mecklenburg och går af allt att döma

längre söderut. Under april och maj månader nämnda år

hörde jag vid flerfaldiga tillfällen fågeln under resor i Pom-

mern och Mecklenburg, men först å Revier Gelbensande i norra

Mecklenburg, där jag vistades under våren samma år, hade

jag tillfälle att dagligen iakttaga fågeln. Han vistades och

häckade här snart sagdt å alla lokaler och bebodde såväl
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rena löfskogar som biandbestånd och rena barrskogar. Dock

syntes han likväl föredraga barrskogsbestånden, isynnerhet

yngre sådana, som voro genomdragna af gamla diken, i

hvilkas kanter han merendels redde sitt bo. I dylika yngre

bestånd af obetydlig areal häckade vanligen ett flertal par af

dessa fåglar.

En dag i första hälften af maj månad anträffades utan

synnerligt sökande fyra stycken bon, alla innehållande ägg

och samtliga belägna i förut omtalade dikeskanter. Ett af

dessa bon var dock anlagdt i en tufva inom ett c:a 10-årigt

bokbestånd. Vid en jämförelse med de trakter inom Sverige,

gransångaren företrädesvis bebor, vill det synas, som om han

å de områden i Tyskland, som här afses, förekommer i be-

tydligt större antal.

Omkring den vid Östersjön belägna badorten Gross Miinitz

iakttogs fågeln äfvenledes i stort antal och förekom här ända

ut i de af hafsvinden pinade tallbestånden. Det är dock möj-

ligt, att en del af dessa gransångare oaktadt den framskridna

årstiden — slutet af maj månad — fortsatt norrut.

Huruvida gransångaren inom Danmark kan anses som häck-

fågel, kan jag ej med säkerhet afgöra, men skulle likväl tro,

att så är förhållandet. I slutet af april och början af maj

månad år 1911 förekom han sålunda mycket talrikt å såväl

Fyen som Själland. Då han till dessa trakter anländer tidigt

— i början april — och senare ej visade sig hågad draga

vidare, kan det tämligen säkert antagas, att han här häckar,

isynnerhet som lokaler, fullkomligt lika de han i Tyskland be-

bor, bjudas honom. Något säkert bevis på att han här är

häckfågel, fick jag likväl ej, då jag aldrig, trots sökande, lycka-

des finna hans bo.

Då man närmare betraktar dessa gransångarens förekomst-

områden under häckningstiden, torde tydligt nog framgå, att

man, beträffande de områden dessa iakttagelser gälla, kan tala

om två verkliga häckningszoner; en sydlig, hvars nordgräns

torde sammanfalla med Tysklands och troligen äfven med Dan-

marks norra gränser, samt en mera nordlig, hvilkens södra
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gräns, som förut är sagdt, kan tänkas dragen öfver mellersta

Hälsingland eller i stort sedt sammanfallande med Woxna älf

för att vid detta vattendrags öfre lopp afvika i västlig riktning

så mycket, att norra delen af Dalarne faller inom denna zon.

Afståndet mellan dessa båda zoners närmast liggande grän-

ser torde väl utgöra ungeför ett hundratal mil.

Återstår således att söka förklara, hvarför denna fågelart

vid valet af häckningsplats försmår det stora, mellan de så-

lunda skildrade zonerna belägna området. Framställandet af

en nöjaktig förklaring till detta egendomliga förhållande torde

dock vara mycket svårt, enär detta artens märkvärdiga upp-

trädande synes fullkomligt oförklarligt.

Inom sitt norra förekomstområde utväljer gransångaren

till uppehållsort företrädesvis sådana trakter i närheten af

sjöar eller mindre vatten, som äro beväxta med yngre eller

medelålders barrblandskog, i hvilken äfven björk bör ingå.

Han synes äfven här föredraga någorlunda slutna bestånd

och visar sig mera sällan å starkt afverkade eller glest be-

vuxna skogstrakter. Tillgång på dylika för honom lämpliga

lokaler synes därför äfven vara för handen i de trakter inom

Svea- och Götaland, han likväl försmår. I Tyskland och Dan-

mark synes han förekomma å helt olika lokaler, såväl i rena,

äldre löfskogsbestånd som knappt manshöga barrbestånd, och

under det han inom sitt norra häckningsområde är en öde-

markens fågel, förekommer han här i omedelbar närhet af

människoboningar. En förmodan, att gransångaren skulle före-

draga andra temperatur- och ljusförhållanden under fortplant-

ningstiden, än de som äro rådande i södra och mellersta Sve-

rige, motsäges ju äfven af det faktum, att han häckar å trak-

ter belägna långt söder därom.

Det torde dock vara mycket troligt, att gransångarens ut-

bredning ej alltid varit lika oregelbunden, isynnerhet som han

— det nuvarande relativt sydliga uppträdandet till trots —
måste anses vara en inom det tempererade bältets mera nord-

ligt belägna naturliga barrskogar hemmahörande fågel. Man

skulle således kanske hafva rättighet förmoda, att valet af
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dessa sydligt belägna häckningsplatser från början varit ofri-

villigt. Då gransångaren, i likhet med de flesta sångararterna,

ej kan anses äga någon större flygskicklighet, kan det näm-

ligen tänkas, att han under vårflyttningen till sina egentliga

häckningsplatser af ogynnsamma väderleks- eller vindförhål-

landen stundom tvingats att afstå från färden öfver Östersjön

och på sådant sätt blifvit nödsakad att fortplanta sig å för

honom annars olämpliga lokaler. Då födelseorten vidare spe-

lar en mäktig roll vid fåglarnas såväl som öfriga djurs val af

uppehållsorter, är det därför troligt, att dessa en gång t. ex.

i norra Tyskland utkläckta gransångare sedermera stannat

kvar i dessa trakter för att häcka och sedan så småningom

härifrån spridt sig åt andra sydligare trakter inom detta land.

— De gransångare, som likväl under vårflyttningen tagit sig

öfver Östersjön, fortsätta i regel norrut.

På detta sätt skulle alltså denna egendomliga ojämnhet i

gransångarens uppträdande och förekomst möjligen kunna för-

klaras. Åtminstone förefaller mig denna förklaring mest plau-

sibel, fast orsakerna till förhållandet likväl kunna vara helt

andra och af för en iakttagare mera svårbegriplig natur.



Ornithologiska notiser från Vänern 1918.

Af

E. L.

^pzy gB||j^j a vi tala om skärgård föres tanken i regel till

.-, ^Wvåra hafomflutna kuster, och insjöarna lämnas

;wr^X.'-'P?!?Ä ur räkningen. Det finnes dock en af våra in-

föj lÉHtaÉÉi sjöar, den största eller Vänern, som kan upp-

ftVs rw,
n/,.--.---:^^l

vlS2i skärgårdar af mycket betydande utsträck-

Jlls^SEsigg1^^ ning och som mer än väl förtjäna detta namn.

En jämförelse mellan fågellifvet i dessa skärgårdar och det,

som utvecklas vid våra kuster syntes vara af intresse, och då

jag af andra ärenden i midten af juni 1918 fördes till Vänern,

beslöt jag att göra de iakttagelser med afseende på denna sak,

som förhållandena kunde tillåta. Förhållandena voro emeller-

tid så ogynnsamma, som gärna kunde vara möjligt vid ifråga-

varande årstid. Bortsedt från kristidens besvärligheter, som

inskränkte formedlen till rodd- och segelbåtar, så att ej så sär-

deles stora delar af skärgårdarna kunde genomfaras, härskade

hela tiden ogynnsamt väder med storm och regn. Följden här-

af måste blifva, att nedanstående anteckningar äro ofullstän-

diga äfven för de områden de beröra. Då de emellertid ej

torde sakna intresse, äfven om de böra kompletteras i en fram-

tid, undertryckas de ej.

Vi kommo till Läckö, som vi skulle hafva till utgångs-

punkt, en vacker junikväll. Det gamla härliga slottet är nu-

mera bebodt endast af kajor, som i stora svärmar tagit det i
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besittning. Det är ju för öfrigt en passande tidsbild. Ett af

vår storhetstids ståtligaste och mest storvulna byggnadsverk

är hemvist blott för skränande kråkfåglar. Dess inre är plund-

radt och ödelagdt, och på terrassen framför ingången ligga

fyra kanoner nedsjunkna i jorden och bevuxna med lafvar, ett

nog så intressant fenomen från biologisk synpunkt, men ett

mindre tilltalande exempel på huru våra historiska minnen be-

varas och hållas i helgd.

Icke dessförty är det gamla, stolta slottet ett ståtligt min-

nesmärke från gångna tider och dess läge på den höga klipp-

udden med skogar som bakgrund och Vänerns vida sjöyta ut-

bredd framför är förtjusande. Stora askar och andra löfträd

omgifva de grå slottsmurarna och gröna vassar kanta strän-

derna, under det att det inre af den norra viken lyser i pur-

pur och rödt af Pedicularis och Lychnis. Från de omgifvande

skogarna tonar fågelsång. Bofinkar, rödstjärtar, svarthättor

och sångtrastar täflade med hvarandra, men de fylligaste tonerna

kommo från en koltrast i toppen af en stor tall, hvarest hans

näbb blänkte nästan rödgul i den nedgående solens strålar.

Ringdufvor kommo i snabb flykt och sökte nattkvist. Göken

gol då och då ännu, men senare blef nattskärran ensam om

konsertens vidmakthållande.

Följande dag var kulet väder med hård vind, som med

god fart förde oss norrut från Läckö. Vid några skär norr

om stora Eken syntes några fiskmåsar, men eljest var det

öde. Vi stannade först vid Lilla Milskär.(I)
1 Där växte några

små tallar, alar och videbuskar i skrefvorna. Af blommande

örter utmärkte sig särskildt Anthyllis och Lotus corniculatus

genom sina lysande gula blommor och frodiga växt. När vi

lade till i en liten naturlig hamn, möttes vi af en lomunge,

som förskrämd dök. En hastig öfverblick gaf genast vid han-

den var boet borde vara, och det visade sig vara rätt. Det låg

1 Enligt sjökortet, namnet uttalas dock af allmogen Mellskär och det
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bland starr helt lågt, och en liten ränna visade den väg fåg-

larna tagit. De enda öfriga inbyggarna på denna ö utgjordes

af tvenne par sädesärlor. Det nordligare St. Milskär(!) hade

något mera växtlighet, bl. a. växte där också rönnbuskar och

olvon samt delvis frodigt blåbärsris, på öns topp dock brändt

af torka och blåst. Sädesärlor voro de enda synliga fåglarna.

Resterna af en fisktärna här liksom af en skogsdufva på före-

gående skär visa, att roffåglar gärna förtära sitt byte ute på

öarna. På Svarta berget, ett mossklädt, men i öfrigt kalt skär

syntes en tom bale efter hafstrut. Flera exemplar af nämnda

fågelart visade sig i omgifningen. På det nordligare Ruskskär

växte några lindbuskar och ljung. Här hade också hafstrutar

sitt tillhåll liksom på närliggande smärre skär. Ända till 9 af

dessa ståtliga fåglar visade sig på en gång. Ett storlompar

hade haft bo äfven här.

När vi sedan närmade oss Lurö hufvudön, visade sig åter

fiskmåsar liksom vid St. Eken och Läckö, under det att de

lämnat mera öppna fjärden åt de mäktiga hafstrutarna.

Vid Lurö södra fyr funnos talrika hussvalebon. Uppe på

ön var det godt om kråkor, och stararna flögo skrikande kring

i flock med sina nyss flygga ungar. Fiskmåsar sutto på en

åker, hvarest en af Luröbönderna körde välten med en välfödd

oxe. Körtyget var af ganska säreget slag, ty det bestod af

en sele, och oxen styrdes med ett betsel i mun samt syntes

vara väl tillfreds härmed. Hans hållning var naturligtvis bättre,

än om han pressats under ett ok. Enligt ägarens utsago tillät

betslet oxen både att äta och idissla, så att denna körmetod

är kanske ej så oäfven.

Strandskator äro hemma vid Lurö, och ej så få tofsvipor

sågos vid de låga stränderna.

Då jag framhöll, att fågellifvet på skären syntes särdeles

fattigt, meddelade Luröbönderna, att det just i år verkligen var

mycket sämre än förr. De kunde dock ej förstå anledningen

härtill, ty de förnekade, att någon förföljelse ägt rum annat

än af skrakarna, hvilkas ägg de sade sig ha förstört. Då jag

frågade, hvarför skrakarna voro föremål för deras ovilja, gaf en

I 2 — 18230. Fauna och flora 1918. Haft. 4.
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bonde det tämligen oväntade svaret, att de skreko så mycket.

Då jag till jämförelse framhöll, att lommens skrik var obehag-

ligare än skrakens, svarades: »ja, men han tiger då någon

gång, men skraken skriker jämt, för resten ä' di [skrakarna]

inte bra för fisket». Därmed var samtalet i detta ämne slut.

och Lurö-skrakarna måste tydligen vara ganska olika andra

enligt dessa vittnesbörd.

Under den fortsatta färden norr om Lurö visade sig fågel-

faunan lika fattig både på de kala skären och de mera be-

vuxna. På Jätten, en tämligen hög klippa med några enbuskar,

visade sig blott ett par sädesärlor. Trädgårdsholmarna hade i

öfverensstämmelse med sitt namn mera växtlighet, ty där fun-

nos några låga tallar, alar, lindar, rönnar, viden och en mängd

ganska stora enbuskar, ljung m. m. En del små fåglar skulle

alltså kunna få fristad här, men inga syntes till. Blott en

sparfhök, en kråka och en fiskmås passerade.

Dessa erfarenheter och andra af liknande art voro ju ned-

slående, och vi styrde alltså mot öster tvärs öfver fjärden till

Djuröarkipelagen, som tillhör löjtnant Carl Kempe. Där ut-

öfvas tillsyn och jaktvård, hvilket också visade sig med af-

seende på strandfåglarna. Ej mindre än tre par strandskator

uppehöllo sig i omedelbar närhet af jaktvillan vid de grunda

vikarna därstädes. En strandpipare, som tydligen var ängslig

om sin afkomma, flög kring oss med knarrande kvitter. Ett

par prackor lågo lugnt i aftonro på några stenar vid stranden

några skotthåll från oss. Likaså syntes några änder, måsar

o. s. v.

1 dessa tider, då man flerstädes klagar öfver hussvalornas

försvinnande, kan det vara af intresse att höra, att på jakt-

villan funnos ej mindre än 45 hussvalbon färdiga, och ett 46:te

var under byggnad. Ett moln af muntert kvittrande svalor

omsvärmade sålunda denna boning.

Tiden tillät tyvärr ej någon närmare undersökning af Djurö-

skärgården, ehuru väl den sannolikt skulle varit mera gifvande

än på andra ställen. Vi måste redan tidigt påföljande morgon

åter styra kosan mot söder till Läckö.
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Det var nu mindre vind och fiskarena voro därför ute för

att vittja sina refvar och nät. De gamla agnen slängdes af

och kommo måsfåglarna tillgodo. Dessa visste också livad som

skulle vankas och höllo sig framme. En fiskmås, som fått fatt

i något, jagades så länge af en hafstrut. att han till slut fann

för godt att gifva ifrån sig sitt byte, som sedan upphämtades

från vattnet af truten. Det var alltså en analogi till labbens

förföljande af måsar och trutar för att aftvinga dem bytet,

men labben är en skickligare rofriddare och hugger ofta bytet

i luften, innan det hinner nå vattnet. På ett ställe sågo vi en

rad af hafstrutar ligga mätta och kräfstinna i lä om en båt,

som vittjade nät. När vi kommit fram funno vi, att det var

en af våra vänner från Lurö, hvars nät till följd af storm-

vädret fått stå ute så länge, att de i desamma fångade sikarna

dött. De kommo alltså trutarna till godo. De långa afstån-

den och det oroliga vädret orsakade ofta dylika dröjsmål med

vittjandet, så att fisken hinner fördärfvas. I synnerhet är detta

fallet sedan motorbränslet försvunnit ur marknaden. Måsar

och trutar må väl häraf, men ingen annan.

Den 21 juni besökte vi Ekens skärgård. På en holme med

namnet »Sohufvudet» fanns endast ett par sädesärlor. På

Svartholmen likaledes blott sädesärlor. En sparfhök flög bort

från resterna af en i det närmaste uppäten starunge. Ett stor-

spofskelett på samma ö visade, att en större roffågel tidigare

haft kalas här. På ett skär nordväst om Björkholmen låg ett

tärnbo och sädesärlorna hade utflugna ungar. På Björkhol-

marna är skogen sköflad, blott några småtallar och björkar

stå kvar. Bofinkar, gulsparfvar, stenskvättor och sädesärlor

voro hemma här. Då och då sågs en pracka eller en drill-

snäppa. Då vi besökte en holme öster om »Knipan» flaxade en

kärrsnäppa (Tringa alpina) liksom ofärdig och hälft lam ur

en tät rugge af starr. En närmare undersökning visade oss

där hennes väl dolda bo med tre nykläckta ungar och ett ägg.

Vi aflägsnade oss då hastigt för att lämna modern tillfälle att

återvända så snart som möjligt. På ett af de yttersta skären

»Gåsen > var en stor koloni af, som det tycktes, silfvertärna.
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Omkring ett 6o-tal bon med 1 till 3 ägg lågo där. Äggen

visade en särdeles stor variation i färg från blekt olivgröna

till lefverbruna. Ofta sågs ett mera brunt tillsammans med

tvenne ljusare, grönaktiga. I ett bo hade det ena mörkt lef-

verbruna ägget en kompakt svart krans, under det att syster-

ägget var fläckigt. Utom tärnorna bodde här ett par sädesärlor.

Strax norr om Nafvens fyr var en liten koloni fiskmåsar.

Söder om Nafven mellan den och »Stutalen» bodde en

koloni af 20—30 fisktärnor, som äfven visade stor variation i

äggfärgen. Fiskmåsarna där hade kläckt, men en pracka hade

16 ägg i sitt bland växtligheten gömda bo. Äfven här hade

en roffågel vågat sig på att midt ibland de stridbara tärnorna

taga och äta upp en, som det kvarliggande skelettet visade.

Vid passerandet af Ullersundet, som har mera insjönatur,

sågos dagen därpå sothöns, gräsänder, doppingar och storlom-

mar. Äfven funnos där ett par tärnkolonier.

Strax därefter afslutades det lilla ströftåget i Vänerns

skärgårdar, som ju till en viss grad måste sägas vara en

missräkning, hvad fågellifvet angår. Jag hade särskildt i de

yttre arkipelagerna hoppats att få se skärpiplärkor och skrän-

tärnor, som förr enligt uppgift funnits där. De söktes dock

förgäfves.

Till slut bör dock nämnas, att det omtalades, att en fågel

för några år sedan skjutits i Ekens skärgård, och då den var

mörk till färgen, hade man trott att det var en »svart tärna».

Då den beskrefs ha förföljt måsar och tvungit dem lämna ifrån

sig sitt byte, var det otvifvelaktigt en labb.



En rik flora på egendomlig växtplats.

Af

E. L.

nloppet till Lidköpings hamn bildas af tvenne

flera hundra meter långa pirarmar, som leda

ut Lidans vatten i Vänern. Dessa pirar äro

byggda af sten. På den östra äro springorna

emellan stenblocken, som åtminstone delvis

Hytt ...TxO:N!\h\.i bestå af kalksten, ofvan vattnet fyllda med

cement. Man tycker, att en dylik byggnadskonstruktion ej

skulle kunna lämna tillfälle till utvecklandet af någon rikare

växtlighet utom på sin höjd af lafvar och mossor, men märk-

ligt nog är floran där särdeles artrik, som jag hade tillfälle att

fastställa vid en hastig öfverblick företagen den 17 juni i år i

sällskap med den intresserade naturvännen Fr. v. E. En nog-

grannare undersökning af en fackbotanist, särskildt sedan ut-

vecklingen hunnit litet längre, skulle sannolikt öka artantalet

än mera. Vid ofvannämnda besök voro åtskilliga växter, bl. a.

gräs och starrarter, ej så långt hunna, att de med säkerhet

kunde bestämmas.

Vid vackert väder och lågvatten är pirens öfre del natur-

ligtvis torr som hälleberget och därför trifvas där en hel del

genuina torrmarksväxter, men äfven de skulle säkerligen förgås

af torka om ej vid stormväder Vänerns böljor ombesörjde be-

vattningen. Tack vare samma sak kunna äfven fuktighets-

älskande växter uppträda sida vid sida af de föregående, så-

som framgår af följande artförteckning. Längst ned på sidorna
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vid vattenbrynet eller ibland under detsamma finnas några

verkliga vattenväxter såsom:

Sium latifolium

/ris pscudacorus

Phragmites communis.

Högre upp, men dock så att de ofta fuktas af böljslagen,

växa åtskilliga strand- eller fuktighetsälskande örter, en del af

dessa finnas också ända uppe på eller nära pirens krön:

Valeriana officinalis

Myosotis palustris

Lycopus curopceits

Stachys palustris (?)

Naumburgia thyrsiflora

Angelica

Ranunculus flammula

Cardamine pratensis

Nasturtiupi palustre

Spircea ulmaria

Juncus

Carex flera arter (t. ex. acuta)

Alopccurus geniculatus

Calamagrostis sp.

Galium palustre

Alentlia aquatica (?)

Scutellaria galericulata

Lysimachia vulgäris

Peucedanum (?)

Ranunculus sceleratus

Barbarea strida

Lytlirum salicaria

Alisma pla?itago

Phalaris arundinaeea

På sidorna och krönet af piren träffas bl. a. följande för

fuktighetsgraden m. 1. m. indifferenta eller rent af torrmarks-

växter:

Matricaria inodora

Antennaria dioica

Tussilago farfara

SoneJuis arvensis

Leontodon autumnalis

Plantago major

Capsella bursa pastoris

Sagina proeumbens l

Potentilla norvegiea

» anserina

Senecio viseosus

Erigeron acris

Cirsium lanceolatum

Taraxacum officin'a le

Scrophularia nodosa

Ranunculus repens

Cerastium vulgatum

Sedum acre

Potentilla replans

Medicago lupulina

Talrikast af alla
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Epilobium angustifolium Epilobium montanum (?)

Trifolium repens Polygonufn lapathifolium

Polygonum persicaria Rumex sp.

Rumex acetosa » acetosella

l 'rtica dioica

Carex leporina

Poa amma Phleum pratense.

Dessutom outvecklade gräs, sannolikt tillhörande släktena Fes-

tuca, Agrostis m. fl.

Ej heller träd och buskar saknades i form af groddplantor

eller små telningar såsom björk, klibbal (Alnus glutinosa),

asp, sälg samt några andra viden, sannolikt Salix pentandra

och repens och möjligen någon mera.

De i listan ofvan med (?) betecknade äro till arten ej fullt

säkert bestämda på grund af sitt outvecklade tillstånd. En

del smärre groddplantor af örter samt gräs utan blomställning

ha ej medtagits, men äfven utan medräkning af dem stiger

antalet till inemot sjuttio, hvilket måste anses såsom ganska

intressant för en sådan lokal som denna, hvarest man prak-

tiskt taget ej kan tala om någon jordmån, i hvilken växterna

kunna gro och utveckla sig. Blott sten och cement samt de

sparsamma vittringsprodukterna från detta byggnadsmaterial

stodo dem till buds jämte det, som Vänerns vatten vid öfver-

spolningarna skänkte, och detta torde sannolikt vara det vikti-

gaste för deras existens. Här om någonsin kan man tala om
det lifgifvande vattnet

Att under sådana förhållanden många af örterna uppträdde

i m. 1. m. förkrympta eller dvärgartade exemplar är ju mindre

att undra öfver, men många hade normal storlek.

Denna flora på Lidköpings östra pirarm är också ett godt

exempel på växternas spridningsförmåga.

En del ha säkerligen kommit dit luftvägen, såsom bl. a.

blomkorgsväxterna. De andras frön ha däremot burits dit af

vågorna samt kastats upp, så att de fastnat i någon springa

och kunnat gro där.



jg4 FAUNA OCH FI.ORA

Till slut bör kanske tilläggas, att utom de nämnda fanero-

gamerna äfven en del kryptogamer frodades på det omtalade

stället. Bland mossor märktes särskildt en Bryum-art, som

var talrik och ymnigt fruktificerande. Äfven några arter laf-

var voro tillstädes.



En egendomlig näbbmus från Kongo.

Referat af E. L.

O
N^iMyf^J3FTI c 1813 uppställdes af den kände engelske

\tSvX/M&M zoologen Thomas ett nytt näbbmussläkte Scuti-

Xåjfl^f^^; sorex för ett från Uganda erhållet exem-

j l^^^^_j plar (skinn och skalle). De karaktärer, som

^P~^^i skilde det nya släktet frän de närstående,

1$!^ .....-"rKSÖ var enligt Thomas den starka utvecklingen

af benkammarne på skallen, som starkt afvek från de näs-

tan släta skallarne hos andra näbbmussläkten, och dess-

utom den långhåriga, tjocka pälsen, så olika mot den hos

näbbmössen vanliga, sammetslika hårklädnaden. På det mate-

rial, som då förelåg, kunde ej flera iögonenfallande olik-

heter påpekas. Emellertid har senare det amerikanska museet

i New York från Kongo erhållit rikt material af en annan art

af samma släkte, och bland detta fanns ett exemplar i sprit

förutom några skelett. Härigenom sattes den amerikanske

zoologen J. A. Allén i stånd till att lämna en utförligare

skildring
1

af detta intressanta djurs benbyggnad. Skallen är

förutom genom utvecklingen af särskildt nackkammen ej så

olika skallen af en likstor art af det talrika släktet Crocidura.

Hos Scutisorex är dock skallens bakre parti bredare och mas-

sivare, hvilket liksom benkammarne står i förbindelse med en

kraftigare muskulatur. Man skulle på grund häraf vänta, att

Scutisorex också hade kraftigare tanduppsättning, men märk-

ligt nog synes detta ej vara fallet, och Allén lämnar ej någon

förklaring af denna påtagliga motsägelse.

1 Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. XXXVII, New-York, 1917.
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Lemrnarne äro hos Scutisorex gröfre än hos Crocidura.

Det är ryggraden hos den förra, som företer de största egen-

domligheterna. Till att börja med är att märka, att antalet

ländkotor har starkt ökats, nämligen till 11 från det hos näbb-

mössen vanliga 6. Denna ökning har dock ej skett på bröst-

kotornas bekostnad, åtminstone ej i någon större mån, ty dessa

äro hos Scutisorex 14 och hos Crocidura 15. Men kotornas form

och utbildning är också högeligen egendomlig hos Scutisorex.

De äro mycket tjocka och grofva och tilltaga hastigt i tjocklek

bakåt från midten af bröstregionen till midten af ländregionen

och smalna sedan blott obetydligt till bäckenet. Därtill kom-

mer, att såväl på kotorna själfva som på bågarne och de

egentliga kotutskotten en hel mängd små benutskott utvuxit.

Dessa passa in mellan andra dylika på tillgränsande kotor, så

att kotorna därigenom bli mycket fast förenade, och ryggraden

tydligen ej kan böjas mycket. Sidopartierna på ländkotorna,

tvärutskotten, äro dessutom förstorade och utvuxna åt sidorna

och nedåt, så att härigenom bildas liksom en ränna på rygg-

radens undersida. Dessutom äro de tätt besatta med de förut-

nämnda små benutskotten, som passa in i hvarandra från

kota till kota.

Hela denna märkliga byggnad synes vara en tillpassning

till att motstå tryck. Ehuru fenomenet ännu förefaller gåtfullt

kastas dock ett visst ljus däröfver genom de biologiska notiser,

som lämnats af den samlare, Herbert Lang, som hemfördt

det ofvannämnda materialet. Han omtalar, att »hjältenäbb-

musen» träffats i den norra Ituri-urskogen och är den största

af 12 där funna näbbmusformer. Dess längd från nosspets till

svansspets är 218—243 mm., hvaraf svansen utgör två femte-

delar. Infödingarne, isynnerhet »Mangbetu» (Mambuttu) känna

väl till denna näbbmus just på grund af styrkan hos dess

ryggrad. De äro också öfvertygade om, att den brända krop-

pen eller blotta hjärtat af en sådan näbbmus lämpligen beredd

af medicinmännen kan förläna oöfvervinnelighet åt den, som

bär den som talisman. Däraf härleder sig namnet »hjälte-

näbbmus», och de, som skola gå ut i krig eller ge sig in i
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några farliga företag som elefantjakt eller dylikt, äro därför

särdeles ifriga att få, äfven om det vore blott en smula, aska

af denna näbbmus. De tro, att hvarken spjut eller pilar eller

andra farligheter ens kunna såra bäraren däraf än mindre

öfverväldiga honom. Då infödingarne ha något tillfälle därtill,

visa de med förtjusning för en lätt öfvertygad allmänhet »hjälte-

näbbmusens» förmåga att uthärda tryck. Efter diverse prat

trampar en fullvuxen man, som väger kanske omkring 80 kilo,

barfotad på djuret. Stående och balanserande på ett ben fort-

sätter han med sitt pladder och skrik flera minuter. Det arma

djuret synes dömdt till undergång, men så snart som dess

plågare stiger utaf, försöker näbbmusen efter några darrande

rörelser att fly utan att synas värre däran efter denna ohygg-

liga pröfning. Och hopen applåderar och jublar.

Hufvudet lämnas alltid fritt, så att det är ryggraden, som

får bära bördan, hvilken ju skulle krossat hvarje annat djur

af samma storlek.

För öfrigt omtalar Lang, att Scutisorex är mindre liflig

än sina släktingar, men den är ej så orörlig, som man skulle

kunna vänta sig, då man blott studerar det rengjorda skelettet.

Den lefver af insekter och andra smådjur. Dess stora skygg-

het gör, att man sällan ser den bland den täta växtligheten

och de torra löfven, men den är åtminstone delvis i rörelse

äfven om dagen. Luktsinnet är det ledande, och djuret synes

med nosen undersöka föremålen i sin omgifning. Löf, bark-

flisor, träbitar och äfven små stenar vändas eller flyttas åt

sidan med hjälp af framtänderna, då djuret söker byte.

Detta är i kort sammandrag de uppgifter, som lämnats

om detta egendomliga djur i J. A. Allens afhandling. I en

annan dylik
1

af H. von W. Schulte diskuteras den säregna

byggnaden af ländregionen hos samma djur. Schulte fram-

håller, att en sådan byggnad kan tänkas vara nyttig för djuret

på två sätt, dels som stöd vid häftiga rörelser med hufvud

och hals, och dels som skydd mot tryck. Det medgifves dock,

att det ej är något visst förhållande i djurets omgifningar, så

1
I samma tidskriftsvolym.
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vidt kändt är, som lämnar förklaring för denna utveckling af

ryggraden. En viktig upplysning lämnas af Schulte, näm-

ligen att den ränna på undersidan af ryggraden, som i länd-

regionen bildas af kotornas tvärutskotts förstoring utåt och

nedåt tillsammans med de talrika små benutskotten, till stor

del, och mot bäckenet till helt och hållet, är fylld med muskler.

Sålunda utgör denna bildning ej något direkt skyddande hölje

för inelfvorna. Skyddet mot tryck skulle alltså bestå endast

däri, att ryggraden var stark och oböjlig. Det är emellertid

ej så lätt att se, huru någon stor effekt skulle vinnas enbart

härmed, ty äfven ändpunkterna af den båge, som bildas af

ryggraden, måste ju vara motståndskraftiga, för att det hela

skall kunna verka med fördel. Nu synes verkligen bäckenet

vara något gröfre än hos en normal näbbmus af motsvarande

storlek, men refbenen utgöra ännu en svag punkt, som näppe-

ligen kan motstå starkt tryck utan att sammanpressas. Innan

full klarhet kan ernås, torde förnyade undersökningar såväl af

djurets morfologi som af dess biologi behöfva företagas. Bl. a.

skulle belastningsexperiment vara af nöden, ty det är ej utredt

i huru hög grad de skrikande negrerna verkligen trampade på

näbbmusen och i hvilken mån, som de blott höllo den under

sin fotsula utan att låta tyngden hvila på den.

Schulte anser, att förlängningen af ländregionen af rygg-

raden samt dess omdaning hos Scatisorex är en produkt af

en mutation, men därigenom är ej mycket vunnet.



Smärre meddelanden.

Vanlig labb (Stercorarius parasiticus L.) skjuten i blekingska

skärgården.

Uen 5 maj detta år sköts vid Toraskär utanför Sturkö i Karls-

krona skärgård en labb, Stercorarius parasiticus L., som följande

dag uppvisades för mig för bestämning och sedan skänktes till bär-

varande bögre allmänna läroverk, bland hvars samlingar den nu i

uppstoppadt skick befinner sig. Exemplaret i fråga var en hona
och tillhör den helt brungrå färgvarianten. Vinglängden är ^ cm.
Vid anställda efterforskningar blef det mig bekant, att åtminstone

ännu ett exemplar af samma fågelart under de senaste åren skju-

tits i Karlskronatrakten, nämligen omkring den i september 191

5

utanför Karlskrona örlogsvarf. Af skytten, grosshandlare F. Hell-

strömer, har tillfälle beredvilligt lämnats mig att se fågeln, hvilken

han låtit uppstoppa. Färgteckningen och stjärtpennornas obetyd-

liga förlängning visar, att den är en ungfågel; enligt uppgift af

konservatorn var det äfven i detta fall en hona.

Gosselman (Zool. och Geol. Iakttag, inom Blekinge. Carlskrona

1868) uppräknar Lestris parasitica bland mindre allmänna fågel-

arter, som blifvit skjutna i trakten kring Karlskrona och Lyckeby,
men utan att meddela närmare uppgifter. I alla händelser synes

labbens uppträdande i den blekingska skärgården vara en så pass

sällsynt eller så föga uppmärksammad företeelse, att de nyssnämnda
fynden kanske förtjäna ett omnämnande.

Karlskrona i juni 19 18.

G. IV. F. Carlson.

En helhvit älg

lär enligt Örebro läns jaktvårdsförenings årsskrift för år 1917 ha

skjutits a skogsmark tillhörig hemmanet Tegen i Sillerud, Värm-
land, i okt. 19 1

7. Sannolikt var det ett yngre djur, då vikten upp-

gifves till blott 200 kg. Det måste anses beklagligt, att ej sådana
sällsyntheter närmare undersökas och tillvaratagas för något museum.
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En slät snok

dödades af olyckshändelse vid gräfvandet af ett dike på Munkebo
egendom 13 km. söder om Linköping i juli 1918. Senare har äfven

en liten unge af samma art tillvaratagits därstädes. S. E. L

Starar, som lägga en andra kull.

Då jag tror det kan vara af intresse för F. o. F., ber jag fä

meddela, att ett par starar här vid Spångsholm i år uppfödt 2 kul-

lar ungar. Första kullen lämnade boet på samma gång som de i

de öfriga holkarna eller 5
/g
— '%• Därefter var det tyst i holken

till —/c, då jag reste bort för en tid. Dock hade jag iakttagit, att

en stare äfven då ibland besökte holken. Då jag 3
/? återvände,

flögö båda stararna flitigt till holken med mat och ett lifligt pipande

hördes från densamma. Ännu 13
/i, då jag ånyo reste bort, hade

ungarna ej lämnat holken. Att det här vore fråga om någon för-

senad äggläggning på grund af bristande boplatser, håller jag för

otroligt, då stararna i år äro föga talrika och flera hål, där de förra

året byggde, i år stått obebodda.
A. Halländer.

Ovanlig blomningstid för sälg.

Sista dagarna af juli och ännu i början af augusti iakttogs här

ett 10-tal blommande hanhängen af Salix caprea. De växte en-

samma i toppen af små, bladiga sidokvistar på en cirka 1,5 m. hög
buske i en solig backe åt söder. Under busken iakttog jag rester

af gamla hanhängen. Tyvärr är det mig omöjligt att säkert afgöra,

huruvida dessa härröra från en tidigare blomning i år eller från

ett föregående års blomning.

Likaledes iakttogos några hanhängen af samma växt på en

cirka 2,5 m. hög buske, som växte på en skuggig plats långt ifrån

den förstnämnda. Äfven under den busken iakttogos rester af gamla
hän gen.

Ulvesund, Ljungskile 'Bohus].) den 2 aug. 191 8.

Carl H. Lindroth.

Missbildad kråka.

I går ihjälslogs af mig under mätningsarbete ett par kilometer

öster om Västerås en årsunge af kråka med en högst ovanlig miss-

bildning. Exemplaret i fråga hade nämligen endast en vinge, och

denna var fullkomligt normalt utvecklad. På den andra vingens

plats fanns endast en tunn knippa täckfjädrar af svart färg och

högst omkring 6 å 7 cm. längd. Intet spår af yttre våld stod
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att upptäcka, hvarken sår eller ärr. Som jag aldrig tillförene hört

talas om en sa total defekt pä en vild fågel, har jag ansett mig
böra meddela fyndet. Tyvärr hade jag ej tillfälle att medföra
kråkan från fyndplatsen.

Högaktningsfullt

Dag. R. Hannerz.

Dubbelmissbildning på bakfot af rådjur.

I Wild und Hund» för 3 maj i år omtalar Forsirat Schmidt,

att i reviret Ratibor i Schlesien n
/s 191 7 skjutits en råbock, som

på vänstra bakbenets innersida företedde trenne öfvertaliga klöfvar.

Den mellersta af dessa nådde nästan ned till de normala lättklöfvarne

och var 2,5 cm. lång och 0,5 cm. bred. De på båda sidor därom
sittande voro 1,75 cm. långa och 1 cm. breda. Prof. Tornier i Berlin,

som haft tillfälle att se ifrågavarande rådjursben, har efter under-

sökning lämnat följande förklaring öfver missbildningens tillkomst.

Under fostertiden har det inre vristbenet i yttre raden (euneiforme)

erhållit en skada, som spräckt det i två hälfter. Från hvardera

sårytan ha sedan utbildats öfvertaliga tår. Det fanns dock endast

plats för hufvudtå och sidotä af det yttre paret att komma till något

så när fullständig utveckling. Af det inre paret kunde blott hufvud-

tån få plats att växa ut, under det att sidotån alldeles undertryck-

tes, i trängseln mellan de föregående och det normala benet.

Litteratur.

Svenska Linne-Sällskapets Årsskrift. Arg. 1. ig 18.

Ofvannämnda sällskap stiftades förlidet år. Dess ändamål är,

»att sprida kunskap om Carl von Linné och hans verk samt att

väcka och underhålla intresset och vördnaden för vårt lands största

naturvetenskapliga minne». Sällskapet söker bl. a. vinna sitt mål

genom att utgifva skrifter om Linné och hans lärjungar. Det har

vunnit en liflig tillslutning, och dess första årsskrift, som nu sedan

någon tid föreligger, lämnar ett vackert vittnesbörd om den kraft

och entusiasm, hvarmed sällskapet tagit de första stegen på sin

bana. Det är en smakfullt utstyrd publikation med ett intressant

och rikt illustreradt innehåll. Den första och största uppsatsen på

ej mindre än 79 sidor med 31 textfigurer och 5 helsidesplanscher

handlar om Linnés Hammarby och har till författare sällskapets

ordförande, prof. Tvcho Tullberg. Ingen kunde ha större förut-

sättningar än han, Linnéättlingen och naturforskaren, att skildra
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denna gård, från hvilken han har egna ungdomsminnen och hvars

inspektor han sedan varit. Det är också ett i hög grad intressant

och gediget inledningskapitel till Linné-sällskapets första årsbok.

D-'r E. Förberg, sällskapets nitiske och framgångsrike skattmästare,

behandlar i en uppsats »Tre Linnéporträtt», ett äkta och tvenne

»föregifna». Två af dessa åtfölja volymen som färgplanscher och

det tredje i svarttryck. Prof. Aug. H^hr omtalar »en unik svensk

målning på Linnés Hammarby», prof. E. Lönnberg tolkar några

förut otydda däggdjursdiagnoser i Systema naturse, prof. H. O. Juel

skrifver om Linnélärjungen Hasselqvists herbarium, d:r And. Grape
om Chr. Tärnströms resejournaler, och d:r K. Hedbom skildrar

»Linné som patient år 1764». Till slut komma utom smärre med-

delanden redogörelse för sällskapets verksamhet, dess stadgar och

matrikel m. m. Sällskapets ledamöter skola säkerligen i denna

präktiga volym finna sig ha en fullödig ersättning för sin årsafgift

af i o kr.

Tidskrift för jakt och fiske, utgifven af L. Munsterhjelm, Luo-

piois, Finland.

Denna nya tidskrifts syfte är att arbeta för »höjandet av intres-

set för ordnade jakt- och fiskeförhållanden» i Finland. Redaktören

är äfven i vårt land väl känd både som naturforskare, jägare och

författare, i det att talrika alster af hans penna varit synliga i

svenska tidskrifter, och vi önska honom lycka i hans nya företag.

De nu föreliggande häftena 1— 5 innehålla många läsvärda upp-

satser, bland hvilka särskildt märkas redaktörens egna »dagboks-

anteckningar från Sachalin». Äfven andra förf. med kända namn
äro representerade t. ex. Juhani Aho, som skildrat fiskeäfventyr

o. s. v.

Danmarks Fauna 22. Victor Hansen: Bi 11 er: IV Snu debil ler.

Den här nämnda, för någon tid sedan utkomna volymen i denna

särdeles värdefulla serie handlar om snytbaggar, Rhynchophora. Dessa

skalbaggar äro ju synnerligen talrika, och detta band omfattar där-

för ej mindre än 340 sidor med registret. Afbildningarnes antal är

151. Den allmänna uppställningen är i likhet med föregående

nummer i samma serie. Efter en allmän öfversikt följer en tablå

öfver familjerna och inom hvarje familj lämnas bestämningstabeller

för släkten och arter. Äfven den, som är mindre bevandrad på
området, kan sålunda hafva god hjälp af den vid sina försök att

sätta sig in i gruppen. Ehuru boken närmast hänför sig till den

danska faunan, kan den utan tvifvel också för svenska entomologer
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• UPPSALA •

är genom sina regelbundna förbindelser med utlandet (ordinarie boksändningar flera

ggr i veckan) i stånd att på snabbaste sätt leverera utländsk litteratur. Stort lager af

svensk och utländsk vetenskaplig litteratur. Levereras till fabrikernas originalpriser.

MIKROSKOP med tillbehör från Reichert, Zeiss och Leitz.

Största sortering i Uppsala af RESERVOIRPENNOR af de förnämsta fabrikaten

PAPPERSAFDELIMINGEN, Ö. ÅGATAN 23
levererar allt hvad till pappersbranschen hör.
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Poéphila gouldiae- Poéphila mirabilis.

En korsning mellan australiska väfvarfåglar.

Af

Axel Adlersparre.

jet är i stort sedt tvenne frågor, som syssel-

iSätta den moderna ärftlighetsforskningen, frå-

gan om uppkomsten af alla olikheter indivi-

der, varieteter och arter emellan och frågan om
nedärfningen af samma olikheter. Det är

^M^^^-^S frågor af icke blott teoretiskt intresse på grund

af de många anknytningspunkterna till utvecklingsläran utan

också af största praktiska betydelse för odlaren resp. uppfö-

daren. För att vinna någon klarhet i dessa frågor har man

gått fram på tvenne hufvudvägar, den experimentella, som

vill nå fram till lagarna för det som sker, och den cytolo-

giska, som vill nå fram till de yttersta materiella underlagen

för detta.

Den experimentella ärftlighetsforskningen i fullt modern

bemärkelse går inte tillbaka längre än till sekelskiftet. Då

hade de bekanta 0^/zo^r«-undersökningarna just sett dagen

och då fingo de MENDEL'ska bastardstudierna sin senkomna

rehabilitering genom Correns, de Vries och v. Tschermak.

Men därmed var också impulsen gifven till ett energiskt full-

följande af de funna uppslagen, främst naturligtvis på det bo-

taniska området. Hvad ärftlighetsanalytikern framför allt be-

höfver, särskildt när det gäller mera komplicerade former af

nedärfning, är nämligen hvad just växtkorsningen fortast och

lättast skänker — ett utomordentligt rikhaltigt analysmaterial.

Man kan emellertid inte utan vidare anse hvad som gäller för

13 — tsi07. Fauna och Mora 1918. Haft. 5.
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växter, tillämpligt också på djur. Zoologiska försök ha därför

måst göras och i första hand kommit att omfatta en del lägre

djur med ymnigare fortplantning och af högre så godt som

uteslutande varieteter af vissa tamdjur: höns, kanariefåglar,

marsvin, hundar, kattor, kaniner, hästar, nötkreatur o. s. v.

Högre vilda djur bjuda i regel större svårigheter för en grund-

ligare undersökning och allra svårtillgängligast ha deras art-

korsningar visat sig vara. Detta beror icke blott på den en-

visa likgiltighet, som honor ofta visa mot hanar af annan art,

eller de större eller mindre svårigheterna att bereda de vilda

arterna den trifsel i fångenskapen, utan hvilken deras honor

i regel bli otillgängliga. Det kan också t. ex. vara olikhet i

lefnadsvanor och frieri, som hos den ena nästan kan ha tycke

af den vilda jakten, hos den andra gravitetiskt stillsamma for-

mer. Sådant kan dock kanske öfvervinnäs exempelvis genom

artefakt befruktning, men svårigheterna bli föga mindre för

det. Genetikern har behof inte bara af l:sta filialgenera-

tionen (efterkommande i l:sta led, bastarden själf alltså)

utan också af 2:dra generationen, ibland t. o. m. af ännu flera.

Artbastarder äro emellertid ofta fullständigt sterila, detta t. o. m.

trots en till synes alldeles förträfflig kroppskonstitution såsom

exempelvis bastaderna mellan tamhöns och fasan.
1

Eller också

könsbundet sterila såsom bastaderna mellan vår vanliga tam-

boskap och den amerikanska bison (sterila tjurar och fertila

kor).
2

Eller också kunna bastadernas könsceller vara delvis

sterila, så att man visserligen erhåller afkomma men i starkt

begränsadt antal såsom fallet är med en del af de fertila bi-

sonbastaderna. Kommer så härtill, att olika arter säkerligen

uppvisa långt flera själfständigt mendlande skiljaktigheter än

olika varieteter -—
• ett tiotal torde snarare vara litet än mycket,

men skulle likväl hos bastarden ge upphof till 2 10 = 1024 olika

könsceller, som i sin tur kunna kombineras till (2
10

)
2 = 1048 576

olika invivider i 2:dra filialgenerationen — så blir det nog så

1 Poli., H. Mischlingsstudien VII. Mischlinge von Phasianus und Gallus.

Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wissensch. j8, 1912.

2 Iwanoff, E. J. Die Fruchtbarheit der Hybriden des Bos taurus und

des Bison americanus. Biol. Centralbl. ji, 1911.
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förklarligt, att man så gärna arbetat med de löftesrikare vari-

tetskorsningarna af tamdjur, helst som man samtidigt både

haft möjlighet till och äfven i stor utsträckning lyckats gagna

praktiska intressen. Jag tillåter mig ur högen anföra ett enda

exempel härpå. Det finns af s. k. andalusiska höns en svart

och en svart- och hvitfläckig varietet. I de reciproka kors-

ningarna af dessa faller bastarden eget nog ut i en särdeles

vacker blå färg. Sport- och yrkesuppfödare ha nedlagt år av

möda och dryga ekonomiska uppoffringar på att genom in-

bördes parning af dessa blå andalusier försöka få fram en

konstant blå ras, men ständigt biet endast hälften af afkom-

man blå. Det blef engelska genetici förunnadt att redan efter

ett par metodiska korsningar bevisa, att här förelåg ett så-

dant fall af MENDEi/sk klyfning, att det för yrkesuppfödaren

ekonomiskt gynnsammaste var icke att korsa de blå utan de

svarta och svart- och hvita ursprungsformerna, den enda möj-

liga kombination, i hvilken hela afkomman föll ut i blått.

Det sagda får nu inte fattas så som vore just inga art-

korsningar af högre djur gjorda. Tvärtom. De ha alltid in-

tresserat och äro synnerligen talrika. Men ytterst få af dem

äro så långt fullföljda, d. v. s. utöfver frgenerationen, att de

verkligen kunna säga oss något om sitt förhållande till de la-

gar, efter hvilka olikheterna varieteter emellan i regel visat

sig nedärfvas. Det vill synas som funnes det artkorsningar,

som följde dessa samma lagar, ehuru under ytterligt kompli-

cerad klyfning, mer vågar man ännu så länge knappast säga.

Med växter har man naturligtvis kommit längre, men också

nått rätt så förbluffande resultat. Så i de BAUR'ska korsningarna

af Antirrhinum majus och Antirrhinnm molle, där ^-genera-

tionen uppvisade ej blott ett otal intermediära typer på lin-

jen mellan de båda ursprungsarterna utan också blomtyper,

som man icke kan återfinna hos någon annan Antirr/umimart,

utan måste gå till helt andra släkten inom Scropluilciricicece

för att påträffa någon motsvarighet till.

När föreliggande korsningsförsök för fem år sedan på-

börjades, hade förf. uppställt tvenne önskemål för sig, dels
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att försöka komma öfver ett par vilda djur, som inte sågo ut

att kräfva ett fullkomligt oupphinneligt önskematerial för ana-

lysen, dels också att komma öfver ett par sådana, som det

var angenämt att arbeta med. Dessa önskemål ansåg jag upp-

fyllas af de rödhufvade och svarthufvade gouldamandinerna

Poephila mirabilis Des Murs och Poephila gouldiae J. Gd., ett

par australiska representanter för den i tropikerna vidt för-

L^^
Gouldamandin-hona vid boet.

Foto A. A—e.

grenade familjen Ploceidce} Olikheten mirabilis och gouldiae

emellan är begränsad till hufvudets färgteckning, som efter

Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XIII, är

hos utfärgad mirabilishane: panna, framhufvud, tyglar, kinder

och öronregion skarlakansröda, omgifna af ett smalt svart

streck, samt därpå af ett vackert blått band mellan det svarta

strecket och det gröna bakhufvudet och bakhalsen, hvilka äro

åtskilligt ljusare än ryggen i öfrigt, strupen är svart; hos ut-

1 Korsningsförsök mellan ett par anförvandter till dessa: Poephila acuticauda

J. Gd. och Poephila personata J. Gd. ha anställts af Lewek. Olikheten i färg-

teckning dem emellan är emellertid sådan, att den blir svår att säkert följa i

nedärfningen. På grund häraf och en del andra omständigheter har ingen ut-

gångspunkt för analysen ännu vunnits trots att försöken pågått ända sedan 1904.
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färgad gouldiaehane äro panna och framhufvud svarta följda

bakåt af ett bredt koboltblått band skiljande det svarta fram-

hufvudet från den gröna nacken och ryggen; i öfrigt lik mira-

bilis. — Olikheten ligger allså med få ord sagdt däri, att hos

mirabilis är liksom en något kortare röd ansiktsmask lagd

utanpå gouldiae's svarta mask. Utfärgade honor ha hufvudet

i stort sedt lika tecknadt, det röda, blå och gröna dock något

mattare i färgen. Någon olikhet i det blå nackbandet gouldiae

Foto A. A— e.

Sång- och studieställning (vid utfärgningens afslutning i juni).

och mirabilis emellan har jag på mitt visserligen ringa och

mest af bastarder bestående material inte kunnat iakttaga —
åtminstone inte utöfver de små individuella variationer för

miljökonstellationerna, som äro rimliga vid en strukturfärgs

ej alltid skarpa öfvergång i en af åtskilligt att döma kombine-

rad struktur- och pigmentfärg. Ej heller har jag kunnat finna

någon stegring af hanarnas färger i senare fällningar; före-

kommer det, är det något mycket sällsynt hos dessa fåglar.

Hos mig ha de alltid anlagt sin fulla praktdräkt redan vid

första fjäderbytet.
1 Vid jämförelse mellan unga och mycket gamla

1 Beskrifningen af ungdräkten hos mirabilis i Cat. of Birds har uppen-

barligen kommit att ske efter en redan utfärgad bastardhona. Mirabilis' och goul-

diae's ungdräkter äro nämligen till synes alldeles lika.
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honor finner man däremot som ofta en mindre intensifiering

af de senares färger, kanske bäst märkbar på bröstsköldens

rödlila (hos J
1

violett). Allt detta emellertid vid vanlig okulär-

besiktning, någon kolorimetrisk bestämning har jag icke företagit.

Gouldiaes och mirabilis' inbördes ställning är omtvistad. De

upptas som skilda arter af Sharpe i A Hand-List of the Genera

and Species of Birds (Vol. V, London 1909) och af Reichenow i

Die Vögel, Handbuch der systematischen Ornithologie (Bd II,

Stuttgart 1914). Af The Check-List Committee of the Royal

Australasian OrnithologisTs' Union i Official Check-List of

the Birds of Australia (Melbourne 1913) och af Mathews i A

List of the Birds of Australia (London 1913) betraktas de

däremot som synonymer.

De bägge gouldmandinerna voro tämligen sällsynta i han-

deln, särskildt de rödhufvade honorna, och mycket omkonkur-

rerade på grund af sin t. o. m. för en liten praktfink ovanligt

vackra, silkesglänsande fjäderskrud. I sitt förhållande i fången-

skap äro de ingalunda särskildt ömtåliga, men som nyimpor-

terade liksom flera andra australier mycket känsliga för diges-

tionsrubbningar, som ha benägenhet att öfvergå i den annars

särskildt från raskanarier (»kanariesjukan») kända, af virulens-

stegrade coli-bakterier förorsakade s. k. fågeltyfoiden. I fråga

om skridandet till häckning göra gouldamandinerna inga nämn-

värda svårigheter. Häckningen kompliceras dock betydligt på

grund af den till sitt väsen skäligen outredda värpsjukan, som

hos dem företer en betydligt större frekvens än man eljest

är van att finna hos vildfåglar. Dessutom visa de båda goulds,

framför allt där de hållas i större antal, en viss benägenhet

för panikscener och öfverge då ägg och ungar, så att jag för

dessas öfvertagande nödgats hålla i ständig beredskap sär-

skildt tränade måsfinkar (kulturform af Munia acuticauda Hdgs.)

och zebrafinkar (Taeniopygia castanotis J. Gd.). Äggen äro

opigmenterade, anmärkningsvärdt stora och i regel rundade

samt torde normalt vara 6 i kullen.

Först försöktes naturligtvis de reciproka korsningarna

gouldiae*^ x mirabilis cT och mirabilis^ x gouldiae J\ Af
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den förra korsningens ungar (efter tvenne par) utfärgade (vid

närmaste fällning april/juni) 3 hanar med röd mask, 1 hane

med svart mask och 5 honor med mer eller mindre röd mask.

Ifrågavarande kullar omfattade dessutom 8 ägg, samliga be-

fruktade, men af någon anledning icke kläckta. I den andra

korsningen utfärgade 1 hane i rödt och 1 hona i svart; 3 ägg

förblefvo okläckta. Om bastar-

derna från de reciproka kors-

ningarna skulle ha tett sig lika,

låter sig naturligtvis inte med

säkerhet afgöras på grund af det

ännu så länge ytterst knappa

materialet, hvilket jag emellertid

hoppas under gynnsammare för-

hållanden kunna utöka.

Som bekant kunna bastarder

falla ut rätt så olika. Ibland

te de sig diffust intermediära

som i den klassiska Mendel-

korsningen Mirabilis Jalapa röd

X Mirabilis Jalapa hvit, ba-

starden skär. Ibland te de sig

som en afbild af endera föräldra-

parten såsom vid korsning af

en fläckig kaninvarietet med en

> Black and tan» sådan, bastarden fläckig — man säger då att

dominans föreligger, d. v. s. den ena föräldrapartens egen-

skap har s. a. s. öfvertaget den andras är recessiv, kommer

ej till synes. Ibland kunna bastarderna te sig mera mosaik-

artadt med mönster från den ena af föräldrarna här och från

den andra där såsom bastarderna af grönsiska X hämpling. 1

Ibland åter händer det, att en bastardkaraktär inte erinrar om

någon af föräldrarna såsom vid den förutnämnda korsningen

af andalusiska höns. — I f2-generationen inträder i regel en



2 00 FAUNA OCH FLORA

mer eller mindre komplicerad klyfning. De efterkommande

efter två skära Ja/a/!>«-bastarder t. ex. falla ut efter sche-

mat: 1 röd (urspr. form) + 2 skära (bastarder) + 1 hvit (urspr.

form). Den saken blir lätt förklarlig, om man behåller i min-

net, att vid sexuell fortplantning hvarje individ uppkommer genom

sammansmältning af tvenne könsceller, låt oss säga för den

röda Jalapa A X A, för den hvita a X a och för bastarden

A X a. Mendel antog nu, och det är själfva hörnstenen i den

MENDEL'ska tankebyggnaden, att de af bastarden bildade köns-

cellerna till 50% äro lika den ena ursprungsformens (A) och

till 50 'o lika den andra ursprungsformens (a). Befruktar man

två sådana bastarder inbördes, ge sig alltså 4 i samma mån

sannolika kombinationer nämligen att cellen A från den ena

bastarden kan träffa cellerna A eller a från den andra samt

att cellen a från den första bastarden kan träffa cellerna A

eller a från den andra. D. v. s att regenerationen får utse-

endet AX A + AXa+ aX A + aX a (1 urspr. typ 4 2 bastard-

typer -f 1 urspr. typ). Alldeles samma resultat sålunda som

i den experimentella korsningen.

Hos Po^Ma-bastarderna förefaller den klyfning, som

vi ofvan funnit först i regenerationen, att ha delvis inträdt re-

dan i ^-generationen. Åtminstone vid okulärbesiktning syntes

som nämndt 4 hanar utfallna i röd färg, 1 hane och 1 hona

i svart färg men däremot 5 honor, betecknade som rödh., i en

sorts mosaik varierande från mattrödt med fåtaliga mörka af-

skuggningar till svart med fåtaliga mattröda stänk (en 3-årig

hona af sistnämnda typ fast annan hereditet är öfverlämnad

till Riksmuseet).

Utom de redan nämnda har jag lyckats utföra tvenne

korsningar inom regenerationen nämligen röd (gouldiae £ X mi-

rabilis JV $ X röd (gouldiae £ X mirabilis <£) J
1

och röd

gouldiae C) >< mirabilis <£) £ x röd (mirabilis £ X gouldiae öJ ef.

I den första af dessa föllo 3 hanar ut i rödt, 1 hona i rödt

och 1 hona i svart. I den senare föllo 1 hane ut i rödt och

två honor i svart; 2 ägg förblefvo okläckta. Fj-generationen
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synes alltså vara åtminstone delvis fertil såsom också meren-

dels är fallet med rnorfologiskt så lika individer.

Slutligen har jag sammanparat två importerade rödhufvade.

Deras ungar visade det egendomliga förhållandet, att 4 hanar

utfärgade i rödt, 1 hona i rödt (Riksmuseets) och 4 honor i

svart; dessutom dogo 3 ungar före utfärgningen och 3 ägg

förblefvo okläckta. — Ett flertal kullar, som här inte alls upp-

tagits, ha blifvit fullständigt spolierade. Nämnas bör kanske

också, att undantagandes de två första korsningarna ha fåg-

Foto. A. A—e.

Måsfinkar matande gouldamandinuns;ar

larna hvarje gång hållits i separatburar från minst en månad

före äggläggningen. Ungarna ha beringats.

De nu anförda korsningarna ge åtskilligt att tänka på.

Visserligen kan utfallet af ett så ringa material i mångt och

mycket vara rent tillfälligt och skulle måhända ha tett sig an-

norlunda redan om t. ex. samtliga ägg blifvit kläckta. Men

det saknar kanske ändå inte sitt intresse att pröfva räckvid-

den af de uppslag, som redan synas gifna.

Hvarje olikhet mellan tvenne individer torde bekvämast

kunna uttryckas så, att den ena har en viss egenskap, den

andra har den inte. Om i det följande egenskaper betecknas
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som förefintliga eller ej, afser alltså detta blott att vara ett

uttryckssätt, icke tillika att utsäga något bestämdt om de för-

hållanden, som ytterst kunna ligga till grund för skiljaktighe-

terna i fråga. Dessa senare äro nämligen blott att uppfatta

som sekundära företeelser beroende visserligen delvis — modi-

fikationsvis — af miljöförhållandena men framför allt af vissa

kärnplasmatiska strukturer, hvilka anses som artskillnadernas

specifika bärare och ur ärftlighetssynpunkt bruka betecknas med

den NAEGELi'ska termen idioplasma. Könscellens, gametens

idioplasma omfattar framför allt kärnans kromatinelement>

möjligen också några cellplasmatiska strukturer. Det sista

är dock omstridt, och något bestämdt därom torde vi ännu ej

veta. Men däremot veta vi, att det är de idioplasmatiska skill-

naderna, gener, faktorer, som klyfvas efter våra ärftlighets-

lagar, och att det blott är följderna häraf, som vi se manifesta

i yttre olikheter individerna emellan. — Vid genetisk analys

har det nu blifvit praxis att uttrycka dessa olikheter i ett

formelspråk med stora och små bokstäfver, och det har lika-

ledes blifvit praxis att så till vida ta hänsyn till ev. före-

fintlig dominans, att man säger, att en individ har den egen-

skap, som dominerar, och betecknar detta med stor bok-

staf och att en annan individ saknar samma egenskap och

betecknar detta med liten bokstaf. Vidare brukar man med

beteckningen heterozygot vilja markera en bastards egenskap

att härstamma från gameter från olikartade föräldrar; hetero-

zygots motsats är homozygot. Med koppling slutligen menas

det förhållandet att en bastard af typen AaBb icke utbildar

sina gameter AB, Ab, aB och ab i lika antal, som eljest är

regel, utan i mer eller mindre öfvervägande grad AB och ab

(om bastarden tillkommit enligt korsningsformeln AABBx aabb)

eller Ab och aB (om den tillkommit enligt formeln AAbb X aaBB). 1

— Jag har tillåtit mig att förutskicka detta för att från bör-

jan klargöra den terminologi, som i det följande kommer att an-

vändas.

1 De andra ge kanske upphof till mindre lifsdugliga individer eller före-

ligger repulsion mellan faktorerna — de trifvas inte i samma garnet.
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Vid min analys har jag på grund af hittills föreliggande

material antagit, att det hos gouldamandiner förefinnes en

dominant rödfaktor R, som enkelt eller dubbelt närvarande

har förmågan att omsätta en viss del af den svarta ansikts-

masken i rödt. Där den faktorn saknas, d. v. s. homozygot rr,

förblir masken svart. Jag har vidare antagit, att här också

föreligger en honfaktor H, som är dominant, heterozygot och

betingar utveckling af honliga könsorgan. Där den faktorn

saknas, d. v. s. homozygot hh, utbildas hanliga könsorgan. Fak-

torn måste vara heterozygot för att medge jämn könsfördel-

ning bland ungarna. Den måste vara en honfaktor och ej en

hanfaktor för att kunna medge ett resultat sådant som exempel-

vis i den första af de inbördes ^-korsningarna. I heterozygo-

ten måste H vara dominant och h recessiv för att honliga

könsorgan skola utbildas.

De genetiska konstitutionsformlerna för de bägge goulda-

mandinerna bli alltså:

svarth. <j> svarth. J
1 rödh. ^ rödh. J

1

rrHh rrhh antingen RrHh ant. Rrhh

eller RRHh el. RRhh

Hos heterozygoten RrHh (RRhh x rrHh) antages - - så-

dant analysmaterialet hittills fallit ut — föreligga högsta gra-

den af koppling, d. v. s. endast gameterna Rh och rH utbildas.

Kontrollkorsning blir RrHhx rrhh.

För den första af korsningarna komma under ofvanstående

förutsättningar formlerna att bli antingen rrHhx Rrhh eller

rrHh X RRhh. I förra fallet är att vänta ungar af båda fär-

gerna i båda könen, i senare fallet endast rödh. af bägge kö-

nen (jfr redan). Af försöksmaterialet att döma kunna tvenne

möjligheter föreligga: antingen ha bägge paren haft först-

nämnda konstitution eller också var det ena af konstitution I,

det andra af konstitution II.

I korsningen n:r 2 kan man likaledes utgå från tvenne

formler RrHh X rrhh och RRHh x rrhh. I förra fallet borde

ha fallit ut rödh. hanar och svarth. honor, i senare fallet
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endast rödh. ungar. Blott konst. I har sålunda sannolikhet

för sig.

För 3:dje och 4:de korsningarna kunna endast formlerna

RrHh x Rrhh ifrågakomma, alldenstund rödh. ungar af annan

konstitution ej förekommit i f. g. tvenne korsningar. Att

vänta var sålunda rödh. hanar, rödh. honor och svarth. honor.

Beräknade resultat motsägas ej af försöksvis funna.

För det importerade rödh. paret äro följande fyra möjlig-

heter tänkbara: RRHhx RRhh, RRHhx Rrhh, RrHhx RRhh

och RrHhx Rrhh. Konst. I ger rödh. ungar, konst. II d:o,

konst. III d:o, konst. IV rödh. hanar, rödh. honor och svarth.

honor. Endast konst. IV har sannolikhet för sig, d. v. s. parets

både hane och hona äro heterozygoter (bastarder) i sin färgfaktor.

Anförda i tur och ordning med konstitutionsformlerna t. v.,

gameterna därunder, de beräknade ungarna strax t. h., de em-

piriskt funna längst t. h., de ur formlerna beräknade värdena

för föreliggande ungantal inom parentes därunder samt de

borteliminerade formlerna inom klämmer, skulle försöken te

sig på följande sätt:

Korsn. 1 . I rrHh X Rrhh = {RrHh + rrHh+ 3rrf + 5rq + \s<3< (+8 ägg)

rH Rh \+Rrhh + rrhh (2,25) (2,25) (2,25) (2,25s 9)
rh rh

II rrHh X RRhh = RrHh + Rrhh 3r lf +5r$+ls cT ( + 8 ägg)

>H Rh I fil =(3) (3) (l,5)(l,5s$)
rh

Korsn. 2. I RrHh X rrhh = Rrhh + rrHh 1 lrtf+ls? (+ 3 ägg)
Rh rh (1) (1)

rH

II RRHhX rrhh = RrHh + Rrhh
RH rh

Korsn. 3 och 4 RrHh X Rrhh = \RRhh+ RrHh +• Korsn. 3 = 3rcf+ 1 r 9 + 1 s 9
Rh Rh \+Rrhh + rrHh (2,5) (1,25) (1,25)

rH rh

Korsn. 4= lrcT+2s9 ( + 2 ägg)
(1,5) (0,75)(0,75r9)

1 Denna formel sprider äfven ljus öfver det ofta som mycket egendom-

ligt anmärkta förhållandet, att i en korsning unghanarna kunna falla ut med

egenskaper, som äro karakteristiska för hanarna af moderns art, och ungho-

norna med egenskaper, som äro karakteristiska för honorna af faderns art.

Det torde vara könsbunden nedärfning, det då är fråga om.
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Korsn.5 IV RrHhXRrhh(stoh/an3oA) 4rrf + \r 9 +4s 9 ( + 3 ung. + 3 ägg)

(4,5) (2,25) (2,25)

(rödh. par
|

I RRHh X RRhh = RRHh + RRhh
RH Rh
Rh[

II RRHh X Rrhh =
J
RRHh + RRhh +

'

RH Rh l + RrHh + Rrhh

Rh rh

III RrHh X RRhh = RrHh + RRhh
rH Rh
Rh

I korsning 1 blir öfverensstämmeisen mellan de empiriskt

funna och de beräknade värdena uppenbarligen bättre, om man

får anta, att paren varit af hvar sin typ (I och II). En term

saknas dock under alla förhållanden, nämligen svarth. honor.

Möjligen kan den ligga förborgad i de 8 ägg, som inte kläckts.

Intet af dessa par finns längre i lifvet, hvarför blifvande kontroll-

försök tyvärr måste göras på nytt material. I korsning 2 är

öfverensstämmeisen absolut, men olyckligtvis inskränker sig

materialet här till blott 2 individer. I detta fall kan det så-

lunda lika väl ha varit fråga om en ren lyckträff. Analysen

ger äfvenledes en förklaring till det förut påpekade något egen-

domliga förhållandet, att en delvis »klyfning» ägt rum redan i

frgenerationen. Individernas genetiska formler ge nämligen

vid handen, att här — utom i l:sta korsningens 2:dra fall —
aldrig varit fråga om någon korsning i vanlig bemärkelse,

som man utan kännedom om korsningsformlerna varit skyldig

att antaga, utan om en s. k. återkorsning mellan en hetero-

zygot (Rrhh, RrHh) och en utgångstyp. Och då blir en par-

tiell »klyfning» helt naturlig.

Korsning 3 visar en så god öfverensstämmelse som möj-

ligt. Korsning 4 stämmer mindre väl. Här fattas åter en

term: rödh. honor. Korsning 5 stämmer heller inte riktigt

bra. Dock är differensen i de tvenne sista fallen knappast

större än hvad som brukar få skrifvas på tillfälligheternas

konto, så länge materialet är så ringa. — Allt som allt blir

det för nedärfning af kön och färgskillnad under faktorskopp-

ling öfverensstämmelse i 9 termer, oöfverensstämmelse i 6.
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Om sålunda frågan, om de hittills föreliggande korsnings

resultaten få anses peka i definitiv riktning eller ej, försiktigt-

vis bör lämnas öppen, så ha dessa dock redan lämnat värde-

fulla antydningar om de punkter, där kontrollkorsningar när-

mast böra sättas in. Hvad som t. ex. strax faller i ögonen

är, att i korsningarna 3, 4 och 5 teoretiskt förekomma hanar

af tvenne slag RRhh och Rrhh. Om så också i verkligheten

är förhållandet, kan verifieras genom korsningen rrH/ix f2-ha-

nar. Ungarna böra då falla ut olika allt efter hanarnas kon-

stitutionsformel (jfr korsn. 1). - - Som ett apropå härtill kan

nämnas, att tyska fågelgrosshandlare sommaren 1914 annon-

serade, utom vanliga rödhufvade, en sorts »rotköpfige mit ganz

hellroten Köpfchen, sehr selten». Det är verkligen möjligt i

många fall för ett tränadt öga att observera en ringa färg-

skillnad mellan homo- och heterozygoter trots dominansen. Fast

de omannonserade fåglarna kunde ju också ha stått i något

förhållande till Ramsay's Poéphila armitiana, hvilken »torde

få anses som en guld- eller gulhufvad form af P. mirabilis»

(Cat. of Birds). — Armitiana hör hemma i Nord-Queensland,

mirabilis och gouldiae i Northern Territory och Nordväst-

Australien (Mathews).

Huruvida homozygota rödhufvade honor finnas i det fria

återstår också att pröfva (RRHhX rrhh = uteslutande rödh.

ungar). Ingen af de refererade korsningarna har som synes gif-

vit någon antydan om förekomsten af sådana — fastmer om

ett trekantigt förhållande mellan homozygota svarth. honor

och homozygota svarth. och homozygota rödh. hanar; samt

på linjen mellan dessa senare och honorna till färgkaraktären

påtagligt intermediära honliga och dominanta hanliga bastar-

der. Visar det sig, att inga homozygota rödh. honor finnas,

har man kanske här en antydan om själfva gången af en ut-

differentiering i varieteter och arter sådan den kan skrida fram

hos högre djur i det vilda tillståndet. Det behöfs blott en

ytterligare -»vinst»-mutation, ett R i st. f. r hos honorna. Att

sådana vinstmutationer verkligen kunna förekomma, visas

otvifvelaktigt däraf, att hos flera tamdjur egenskaper återfin-
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nas, som äro dominanta gentemot vildformernas - - »silfver»

t. ex. hos kanin. Trekantsförhållandet leder f. ö. tankarna

öfver på en liten afrikansk väfvarfågel, som, om jämförel-

seisen är tillåtlig, kanske befinner sig i ett ännu tidigare

utvecklingsskede — den blå astrilden, Uraeginthus phoenicotis

Svv., med blåkindade honor och blå- eller rödkindade hanar.

I ett par kullar efter en sådan hane med röd kindfläck fick

jag för länge sedan till min dåtilldags stora öfverraskning

både rödkindade och blåkindade r^-ungar, hvilka senare i det

längsta troddes vara sjungande honor. Möjligen rörde det sig

i realiteten om en återkorsning. Äfven bland insekter äro

några snarlika fall kända. Så i Doncaster's korsningar af

Abraxas grossulariata med dess var. lacticolor^ — grossula-

riata motsvarar i dessa försök mirabilis och lacticolor gouldiae.

Och i Morgan's korsningar af rödögda och hvitögda Droso-

phila-varieteter'
2

, i hvilka dock den skillnaden föreligger, att köns-

faktorn hos Drosophila är en hanfaktor, ej en honfaktor som

hos Pbéphila och Abraxas. Både de vWå&grossulariata-honovna.

och de vilda rödögda Z)roso/>/z//a-hanarna, som motsvara

?nirabilis-honorna, visade sig i dessa försök heterozygota i

färgfaktorn. Det är kanske inte omöjligt, att den till synes

föreliggande parallellismen kan sträcka sig ända hit.

Beträffande de båda importerade rödhufvade, som onek-

ligen förhållit sig en smula mystiskt med hänsyn till ungarna^

må nämnas, att de dock äro komna från en mycket stor djur-

importfirma, som på sina kataloger angaf sin årsomsättning

af enbart fåglar till öfver 135 000 exemplar. De borde väl där-

för haft alla förutsättningar för att verkligen vara vildfångade.

Möjligen kan det vara bastardering från det fria. Några när-

mare uppgifter om frekvensen af sådan mellan gouldiae och

mirabilis, hvilket skulle ha varit af intresse, har jag icke lyckats

finna.

1 Doncaster, L. Sex inheritanee in the moth Abraxas grossulariata and

its variety lacticolor. Rep. Evol. Comm. Roy. Soc. IV, 1908.

2 Morgan, T. H. Sex limited inheritanee in Drosophila. Science. New Series.

J2, 1910.
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Här må ock nämnas, att försöksresultat liknande mina

äfven äro kända från några varietetskorsningar af högre tam-

djur, bl. a. kanariefåglar.
1 Äfvenså fall af olika dominans hos

könen. Vid Doncaster's korsning af en homozygot svart

och en homozygot gul kattvarietet
2

föllo frhanarna ut i gult

frhonorna däremot i svart och gul mosaik. Hos gouldaman-

diner tillkommer emellertid — åtminstone antyder inte Don-

caster något härom — en bred variation i fördelningen mel-

lan rödt och svart hos bastardhonorna, som det torde vara

ovisst, om den kan skrifvas på modifikationskontot enbart.

Hos organismer med obligat allogam fortplantning som fåg-

larna spela gärna andra förhållanden in också. Kanske kan

ett utökadt analysmaterial bringa någon klarhet härutinnan.

I detta sammanhang känner jag det som angenäm plikt

att betyga min vördsamma tacksamhet för det stora intresse

Professor D:r Einar Lönnberg städse visat föreliggande för-

sök och det synnerligen värdefulla bistånd jag under rådande

förhållanden haft den stora förmånen att åtnjuta.

1 Durham, F. M. and Marryat, D. C. E. Inheritance of sex in Canaries.

Rep. Evol. Comm. Roy. Soc. IV, 1908.

2 Doncaster, L. On the Inheritance of Tortoise-shell and Related Colours

in Cats. Proc. Camb. Phil. Soc. ij, 1906 — Sex limited inheritance in cats.

Science N. S. j6, 1912.



Några ord om Afrikas elefanter.

Af

E. L.

jär Linné år 1758 i 10:e upplagan af Systema

\Naturce införde binomenklaturen, kallade han

'den elefant, som han kände till, Elephas maxi-

mus och uppgaf dess hemland vara Ceylon.

|I 12:e upplagan af nyssnämnda verk af år

1766 omtalade han, att elefanten äfven före-

kom i Afrika. Det är sålunda klart, att för Linné's uppfatt-

ning fanns blott en elefantart, hvilket ju också var ganska

naturligt. Redan 1779 skilde emellertid professor Blumenbach

i Göttingen mellan den afrikanska och den asiatiska elefanten

samt kallade den förra Elephas africanus, den senare E. asiaticus.

Det sistnämnda namnet bortfaller dock såsom ren synonym

till Linné's maximus, alldenstund Linné först framhöll Asien

(Ceylon) som den af honom namngifna elefantens hemvist.

Cuvier använde 1798 artnamnet capensis naturligtvis när-

mast med tanke på den sydafrikanska elefanten, men utan att

egentligen därmed vilja framhålla den såsom en från andra

afrikanska elefanter särskild form. Under hela 1800-talet hade

zoologerna ej någon tanke på, att det skulle finnas mer än

ett slags elefant på hela den afrikanska kontinenten. Först år

1900 framhöll Matschie den stora skillnad med afseende på

öronens skapnad, som förefanns mellan en elefant från Kame-

run och en dylik från Sudan. Med hänsyn härtill kallade han

14 — is;i-.>7. Fauna och Flora 1918. Höft. 5.
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den förstnämnda cyclotis och den senare oxyotis. Kamerun-

elefantens öra är nämligen rundadt ovalt (ungefär som en half

ellips) och med den undre konturlinien nästan horisontal, så

att den nedanför öronöppningen nedhängande fliken är ganska

kort. Sudanelefanten har öron med en stor och lång, ned-

hängande spetsvinklig flik. Dessa skiljaktigheter äro redan

utpräglade i fosterstadiet, såsom jag år 1904 hade tillfälle att

konstatera vid beskrifning af ett elefantfoster från Kamerun

(nu utställdt i Riksmuseet). Den sydafrikanska elefanten, för

hvilken Cuviers namn capensis kan användas, har stora öron

af afrundadt fyrkantig form och en lång spetsig hängande flik.

Den elefant, som lefver i tyska Ostafrika, kallades af Matschie

E. knochenhaueri. Dess öron äro jämförelsevis små, något

triangulära och med en spetsig, nedhängande flik under öron-

öppningen.

År 1907 togs samma fråga upp af den nu avlidne engelske

däggdjurskännaren Lydekker, som fortsatte rasuppdelningen

och sökte urskilja ytterligare en rad af geografiska underarter.

Några af dessa äro kanske tämligen svagt karakteriserade och

gå måhända alldeles i hvarandra. Det material, som behöfs

för att i kritiska fall klargöra en sådan sak som rasuppdelning

af elefanter, är ju ytterst svåranskaffligt och kan därför näppe-

ligen föreligga i tillräcklig mängd ens i form af jakttroféer

och fotografier, äfven i ett land med så många jägare som

England. En af de raser, som Lydekker uppställer, har han

kallat Elephas africanus cavendishi. Den är från trakterna

kring Rudolf-sjön och Gallalandet. Öronen hos denna elefant

sträcka sig, när de resas, ganska högt över hjässan och den

nedhängande fliken är lång. Men på samma gång äro öronen

breda, så att de mäta ungefär en meter från öronöppningen

och till bakre kanten. Till denna ras hör otvifvelaktigt en

elefant, som jag hade nöjet att få skjuta i Britiska Ostafrika

ett par dagsmarscher norr om floden Öfre Guaso Nyiro vid

en vattenplats, som kallas Njoro, den 18 febr. 1911. I det

gamla Riksmuseet fanns ej plats att ställa upp den, men nu

står den i det nya museets däggdjurssal färdigmonterad af
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Konservator J. Meyert, och i vestibulen står skelettet monte-

teradt af Konservator A. Jansson.

Ännu en af Lydekker's afrikanska elefantraser finnes re-

presenterad i Riksmuseets skådesamling, nämligen E. a. cottoni

%

Af denna utställes en afbildning af ett foster, som hemförst

af kapten Elias Arrhenius från Rutshuru i östra Kongo.

Denna ras närmar sig till öronformen rätt mycket till E. a.

cyclotis, men örat är ej fullt så rundadt, underkanten är ej hori-

sontal och den hängande fliken större. På sätt och vis kan

man säga, att denna ras till sin öronform är intermediär mel-

lan Kamerunelefanten och de ostafrikanska. Med stöd af en
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skalle af en elefant skjuten nära Albert-sjön har Lydekker

också uppställt en ras E. a. albertensis, men jag misstänker,

att den är identisk mea E. a. cottoni. I Kongo finnas också

ett par afvikande små elefantformer, som förut omtalats i denna

tidskrift, nämligen dvärgelefanten E. pumilio Noach (se Fauna

och Flora, 1911, sid. 220 med fig.)
1 och »vattenelefanten» E.

fransseni Schouteden (se Fauna och Flora 1914, sid. 136).

Tyvärr är ännu ganska litet kändt om dessa båda små former,

så att man kan ännu ej ens säga, huruvida de förete några

mera ursprungliga drag än de stora elefantraserna eller ej.

Detta är dock knappt troligt. Alla elefanter ha ju gått mycket

långt i specialisering från den ursprungliga typen. Längst ha

i detta afseende de ost- och sydafrikanska elefantraserna hun-

nit. Det synes t. ex. på deras väldiga öron med den stora

nedhängande fliken, såsom förut omtalats. Äfven med afse-

ende på fötternas byggnad äro de mera differentierade, ty de

ha reducerat antalet hofvar på bakfötterna till blott tre, under

det att de västafrikanska fortfarande ha bibehållit fyra dylika.

Urskogsinvånarne bland elefanterna äro sålunda ej fullt så

långt komna i sin särutveckling som de andra.

I vanliga fall pläga sådana djur, som äro starkt ombildade,

ha anpassats till ett visst lefnadssätt med desto trängre grän-

ser ju längre drifven ombildningen är. Den afrikanska elefan-

ten utgör dock ett märkligt undantag från denna allmänna

regel. Han är ingalunda ensidig till sitt lefnadssätt och sin

förekomst. Tvärtom, det finnes intet däggdjur i Afrika, som

kan lefva och trifvas under så ytterst olikartade förhållanden

som just elefanten. Från egen erfarenhet kan jag intyga detta.

Vi träffade elefanter på Kenia i den evigt gröna, fuktiga ur-

skogen, där denna var så tät, att ehuru vi voro så nära ele-

fanterna, att vi hörde dem bryta kvistar, ja, t. o. m. hörde

1 Typen för E. pumilio var ett lefvande exemplar, som sedan såldes till

New York Zoological Park. Enligt uppgift af 1914 skulle den där ha vuxit till

en höjd af 167,5 cm. från 1906, då den beskrefs. Roosevelt & Heller ha velat

förklara dess dvärgstorlek därmed, att den var sjuk. Men detta synes ej sannolikt

och, som framhållits, har dess snabel också en annan skapnad.
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bullret från deras matsmältningskanal, vi ej kunde se dem.

Det kan knappast tänkas ett landskap mera kontrasterande

mot detta än den gråa, bladlösa thornbushen norr om Guaso

Nyiro, där år kunna gå, utan att en regndroppe svalkar den

ökentorra marken, där ingen skugga finnes, och där solen glöd-

gar stenar ock klippor, så att man knappt kan ta i dem. Där

intet vatten finnes på många mil och det, som finnes i små

gropar, är starkt salthaltigt. Men äfven där trifdes elefanterna

och voro rätt talrika på vissa håll. När vi sedan vid ett an-

nat tillfälle kommo åter till Kenia och stego upp ofvanför

skogsgränsen omkring 12,000 fot, stodo där färska elefantspår,

ehuru temperaturen kvällar och morgnar höll sig omkring

nollpunkten.

Elefanter hålla till i Ostafrika bland »elefantgräs», som

räcker högt öfver ryggen på dem, men synas vara lika bra

hemma på hälft ökenartad stepp med kort, sparsamt gräs.

De lefva i sumpmarker och i den stora västafrikanska ursko-

gen. De finnas eller ha funnits, innan människan utrotade

dem, i hvarje landskapstyp inom den äthiopiska regionens

fastlandsområde utom den rena öknen. Tack vare sina långa

och kraftiga ben är elefantens gång lidande, och på grund af

de elastiska trampdynorna rör han sig helt tyst. Hans styrka

och kroppstyngd sätter honom i stånd att hinderlöst passera

genom buskar och annan växtlighet, där en människa ej kan

komma fram. Hvad man dock ej skulle kunna ana är, att

elefanten kan klättra uppför branter med så stor skicklighet,

som han faktiskt gör. På Kenia såg jag en elefantväxel, som

gick uppför en så svår brant, att jag ej kunde komma uppför

på annat sätt än genom att gripa tag i trädrötter eller tel-

ningar och draga mig upp från det ena »trappsteget» till det

andra, som bildats af elefanternas tramp. Utför sandiga flod-

brinkar lär han komma ned helt enkelt genom att sätta sig

och åka på bakdelen. Elefanterna simma också väl och tycka

om att svalka sig med ett bad. De suga då upp vatten med

snabeln och spruta öfver sig. Äfven gyttja kastas upp på

ryggen och sidorna på samma sätt. Man kan sedan på träd-
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stammarna i skogen se fastklenad gyttja, som elefanterna skub-

bat af sig, och därigenom så att säga afläsa djurens höjd.

När elefanterna lida af hetta och ej ha något vatten i närhe-

ten, händer det, att de sticka in snabeln i munnen och suga

upp ur magen vatten, som de druckit under föregående natt,

och spruta öfver sig därmed. I brist på vatten eller gyttja

suga de upp sand och damm och blåsa ut öfver ryggen. Ele-

fanterna svettas ej, men de ha på hufvudet öfver hvartdera

ögat en stor körtel, som genom en mynning på huden afsön-

drar en vätska, så att man ser en fuktig, mörk fläck omkring

den, då elefanten rört sig hastigt i solhettan. Utförsgångarne

till dessa körtlar innehålla enligt uppgifter af elefantjägare

alltid pinnar, och det förefaller gåtfullt, hur dessa kommit dit.

Då jag hört talas om denna sak, undersökte jag den af mig

fällda elefanten i detta afseende och fann också mycket riktigt

i utförsgångarne, som hade en blyertspennas grotlek och myn-

nade 12 cm. ofvanför ögats bakre kant, en del afbrutna akasia-

taggar och andra pinnar. Sannolikt ha dessa inkommit till-

fälligtvis, då elefanten körde hufvudet genom akasiasnår eller

trädkronor.

Tidvis äro elefanterna mycket stationära, när de ej störas

och har god tillgång på föda. Tidvis åter företaga de långa

vandringar från en trakt till en annan och passera då, om de

ej ofredas, ungefär samma vägsträckor, som därför kunna vara

väl upptrampade. Vanligen göra de dessa färder nattetid.

På Kenia pläga elefanterna stå i urskogen under torrtiden,

men företaga vandringar ned öfver slätterna under regntiderna

och besöka då också odlade marker. Negrerna sade, att ele-

fanterna ej tyckte om regndroppet från träden. Äfven i den

ökenartade thornbusken norr om Guaso Nyiro sade rendilerna,

att elefanterna skulle ge sig iväg på vandring, om det kom

regn. Innan regnet föll, voro de emellertid tvungna att hålla

sig inom ett visst område, där de kunde nå fram till någon

vattengrop eller till floden hvar eller hvarannan natt för att

dricka. Deras vandringar voro det oaktadt ganska vidlyftiga,

sträckande sig flera svenska mil hvarje natt. Den jag sköt,
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hade tillryggalagt så lång, vägsträcka från vattengropen, där

han druckit under natten, att det kräfdes fullaj) timmars ihåM

lande och skarp marsch för att nå fram till honom, där han

höll sin middagssiesta. Äro elefanterna riktigt stadda på

vandring och ej behöfva återvända till något vattenställe för

att dricka, kan ej en jägare till fots hoppas att hinna upp

dem.

När elefanten hvilar, står han. Det är ett ytterst sällsynt

undantag, att en elefant lägger sig ned annat än för att taga

ett gyttjebad.

Såsom man nästan kan vänta sig på grund af hans små

ögon (iris-diametern hos den af mig skjutna var blott 23 mm.

och pupillen 11 mm.), är elefantens syn svag. ^åjruiidra me-

ter kan sannolikt en elefant ej med synen skilja en människa

från en trädstam. Rörelser varsnar han dock naturligtvis

äfven på detta afstånd, men är nog ej i stånd att bedöma

hvad han ser. Hörseln är däremot utmärkt. Med sina väldiga

ytteröron är han ju i stånd att kunna samla ljudvågorna.

För att lyssna bättre reser elefanten öronen vinkelrätt mot

kroppens längdaxel. Detta sker med särskilda muskler och

hela den väldiga öronlappen stödes af en tunn broskskifva,

hvilket underlättar dess manövrerande. Misstänker elefanten

något spärrar han sålunda ut öronen. Men han kan ibland

stå och slå med dem fram och tillbaka, som om han viftade

flugor eller fläktade sig med dem. Trots sin goda hörsel är

elefanten emellertid mindre känslig för ljud, hvilket beror därpå,

att det, isynnerhet om det är fråga om en hel hjord eller åt-

minstone flera elefanter i sällskap, sällan är tyst kring dem.

Ständigt höres braket af grenar eller kvistar, som bräckas,

fraset af löf o. s. v. Äro ungar med i hjorden skrika dessa

nästan som grisar ibland, och dessutom kollrar och porlar det

tidt ock tätt i elefanternas tarmkanal. Det förnäm sta sinnet

är lukten. Därmed vägleder sig elefanten, och han upptäcker

med dess hjälp sina fiender o s. v. Han litar också mera på

lukten än på andra sinnen. Snabeln förmedlar framförandet

af luktförnimmelserna till själfva luktorganet i de inre näs-
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hålorna. Elefanten förstår också att så att säga med snabeln

leta efter lukten. Han för snabeln åt olika håll, lyfter den och

kröker den ungefär som pipen på en gammaldags kaffepanna

samt för mynningen hit och dit, upp och ned för att i olika

luftlager taga reda på den luktförande vindfläkten. Luktför-

nimmelsen säger honom också mera än de andra sinnesför-

nimmelserna.

På samma gång är ju snabeln ytterst verksam såsom säte

för ett fint utveckladt känselsinne och tillika ett verktyg af

hög rang. Den har utbildats genom förening af en som grip-

organ utvecklad öfverläpp, som förbundits med näsöppningarne

och sedan förlängts till detta i sitt slag enastående organ.

Man skulle kunna på sätt och vis likna den vid en arm, som

tillika i handen bar ett luktorgan och därtill ett dylikt af ovan-

lig skärpa. När elefanten nyttjar snabeln, samarbeta således

på en gång hans fint utvecklade lukt- och känselsinnen, och

de hjälpas åt att vägleda honom. Han undersöker med sna-

beln farliga vägar, och tack vare dess ledning förstår han att

med stor skicklighet undvika fallgropar och andra försåt. —
Det är sålunda med snabeln och de med den förbundna sin-

nena, som elefanten vinner sina viktigaste erfarenhetsrön, hvil-

ket är för oss människor, som mest lita på ögonen, rätt svår-

fattbart. — Såsom griporgan är också snabeln omistlig för

elefanten. Endast med dess hjälp kan han föra föda till mun-

nen och äta, endast med den kan han suga upp vatten och

dricka samt utföra en mängd för hans tillvaro och trefnad

nödvändiga rörelser och arbeten. Utan snabeln skulle elefan-

ten vara hjälplös, ja, ej ens kunna existera.

Men man kan också säga, att det är tack vare den om-

ständigheten, att han äger ett dylikt mångsidigt och värdefullt

organ, som han kunnat utveckla sig till ett sådant i många

afseenden högtstående djur och en så intelligent varelse, som

han är. På samma sätt som det verktyg, som människan äger

i sina händer, hjälpt henne uppför många betydelsefulla trapp-

steg på utvecklingens bana och bidragit till att stegra hennes

intelligens och förmåga till olikartad verksamhet, så är det
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också snabeln, som möjliggjort elefantens höjande öfver den

genomsnittliga klöfdjursnivån. Alla jämförelser halta ju mer

eller mindre, men man känner sig nästan frestad att i detta

sammanhang jämföra elefanten med några andra djurkolosser,

som lefva i samma land som han, nämligen noshörningen och

flodhästen, hvilka ju båda äro elefanten så ofantligt under

lägsna i intelligens. Men de ha ej heller något sådant hjälp-

redskap som det nämnda.

Snabeln är dock ej elefantens enda redskap, han kan

äfven använda betarne för flera olika ändamål. Han stöter

dem t. ex. mot barken af träd och ristar upp den, hvarefter

han med snabeln flänger af långa stycken och stoppar dem in

i munnen och tuggar dem. Smärre träd och buskar kunna

uppryckas eller afvridas med snabeln. Något större träd bräc-

ker han omkull genom att sätta pannan mot dem och pressa

på med hela sin kroppstyngd. Men han har också en annan

metod, nämligen att med betarne gräfva upp och bryta af röt-

terna och sålunda : rothugga» och störta kull trädet. Jag såg

flera gånger akasior , som på detta sätt brutits upp med röt-

terna. Rötter och rotknölar, som kunna tjäna till föda, påtas

upp ur jorden med betarnes hjälp. Vattengropar, där vattnet

börjar sina, kunna fördjupas med betarnes hjälp. På Kenia

såg jag, huru elefanterna med sina betar gräft i alkalihaltig

lera, som med sin salthaltiga smak af dem användes som sleke.

Ofta nyttja elefanterna den högra beten vid sina arbeten mera

än den vänstra, så att den förra är mera nött i spetsen. Vis-

serligen är elfenbenet starkt och betarne sålunda en mäktig

häfstång, men krafterna bakom äro också ansenliga, och det

händer, att hela beten eller ett stycke af spetsen brytes af.

En af våra negrer hittade en gång ett dylikt ganska stort

stycke afbrutet elfenben i thornbushen norr om Guaso Nyiro.

Betarnes form och storlek är mycket olika hos olika ele-

fanter, till en viss grad åtminstone oberoende af rasen. Dock

sägas Somalielefanterna ha mindre betar än de ostafrikanska,

och hos de västafrikanska skogselefanterna äro betarne oftare

konvergerande mot spetsarna och proportionsvis smalare än



2l8 FAUNA OCH FLORA

hos de ost- och sydafrikanska. Den största kända beten af

en nutida elefant är från Ostafrika och uppgives väga 235

engelska skålpund. Därnäst kommer en annan också ostafri-

kansk bete, nu i British Museum, som enl. Lydekker väger

228 eng. skålpund. Den sistnämnda har en längd af omkring

3 m. Ännu längre eller omkring 3 m. 42 cm. är en till New

York inköpt bete från Ostafrika. Detta är dock rena undan-

tag. Selous, som kanske haft större kännedom än någon

annan på detta område, säger, att genomsnittsvikten hos be-

tarne af goda fullvuxna elefanthanar i Sydafrika kunde före

utrotningen sättas till mellan 40 och 60 eng. skålpund, öfver

70 kommo blott få, och öfver 80 var mycket ovanligt. I nu-

tiden uppgifves från Ostafrika en genomsnittsvikt af 40—50

eng skålpund för fullvuxna hanar. Ho_norn.a ha mycket sma-

lare och tunnare betar, vanligen vägande från 12-24 eng.

skålpund. Elfenbenskvaliteten hos de senare är dock mera

värdefull (bl. a. därför att däraf bli de bästa biljardbollarne).

För att snabeln skall kunna vara såväl rörlig som stark,

fordras ju betydande muskelmassor och dessa behöva i sin

tur afsevärda fästeytor. För detta syfte är elefantskallen starkt

förstorad, och ehuru stora luftrum bildas i benens inre, tynges

skallen såväl af benmassan som genom snabeln och betarne.

Nacken måste därför vara mycket muskelstark och groft byggd

och till följd häraf samt emedan arbetena utföras med hufvu-

dets organ, snabel och betar, måste hela framkroppen vara

tyngre och starkare än bakkroppen. På grund af den stora

kroppsmassan och tyngden kan en elefant ej reda sig på tre

ben, utan blir ett ben brutet, eller får det senorna afskurna,

kan elefanten ej röra sig från fläcken.

Om elefanterna ej retats på ett eller annat sätt, äro de

vanligen mycket skygga och försiktiga och fly undan män-

niskorna, så snart de upptäckt dem. I vissa fall händer det

dock, att elefanter omedelbart skrida till anfall. Detta gäller

vanligen om gamla enstöringar, hanar, samt äfven om honor

med små ungar. I vissa trakter, där elefanterna ofta jagats

och ofredats, händer det, att hvarje elefant omedelbart angri-



NÅGRA ORD OM AFRIKAS ELEFANTER 2 [9

per, så snart han känner lukten af en människa. Detta är

t. ex. fallet på Kenia. Håller man sig i lä om djuren, kan man
dock komma dem ganska nära utan fara för anfall. Det är

därför af yttersta vikt för elefantjägaren att söka nalkas ele-

fanterna i riktning mot vinden. När en afrikansk elefant går

till anfall, händer det, att han skriker till af ilska, men han

kan också komma alldeles tyst. Han kan lyfta sin snabel,

innan han börjar sitt anfall, och gör det ofta för att lättare få

Den nyskjutne elefanten norr om Guaso Nyiro.

väder af sin fiende, men under själfva anfallet låter han alltid

snabeln hänga med spetsen m. I. m. böjd upp mot bröstet,

dock har han den ej så helt ihoprullad eller bär den med

spetsen instucken i munnen, som fallet är med den indiska

elefanten i liknande situation. En anfallande elefant reser öro-

nen, så att de stå ut vinkelrätt mot hufvudet. Om elefanten

skriker under eller strax före anfallet, kan han räta på snabeln

snedt nedåt framåt, men han böjer den sedan omedelbart till-

baka med spetsen igen och låter öfverdelen hänga rätt ned.

Så kom den elefant, som en gång gick till anfall mot mig och
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nu står på Riksmuseet ungefär i samma ställning. Alldeles

liknande iakttagelser på anfallande elefanter ha meddelats mig

af erfarna elefantjägare som t. ex. J. R. Cunjnghame, Lord

Delamere m. fl. Den förnämste af alla elefantjägare F. C.

Selous skrifver också uttryckligen härom: »Omedelbart som

elefanten ger sig till det egentliga anfallet, släpper han ned

snabeln och håller den framför bröstet». Bilder af anfallande

elefanter med högtburen snabel, som man ser i äfventyrsböcker,

äro därför felaktiga (äfven om de äro dekorativa), och de bero

på en förväxling med den ställning elefanten intager, då han

med snabelns hjälp spanar och vädrar samt söker upptäcka

sin fiende. Attacken går med fart. Selous beräknar, att en

hona eller en ung hane, som äro mest rörliga, tillryggalägga

120 yards på 10 sekunder. Att springa undan är sålunda

omöjligt för en människa, äfven om omgifningarne skulle tillåta

det, hvilket ofta ej är fallet. Ett kallblodigt inriktadt skott

hejdar dock vanligen, åtminstone för tillfället, en anfallande

elefant. Når han fram till sin fiende, söker han genomborra

och krossa honom med betarne, hvarvid han faller på knä.

Men det uppgives också, att det händt, att elefanten trampat

på en människa och i raseri slitit sönder henne med snabeln

eller slagit henne till en oformlig massa mot marken eller en

trädstam. Till följd af att elefanten ej kan komma åt att se

sin fiende, när han ligger, alldeles under betarne, händer det,

att han stöter fel, men ändock tror, att han vunnit sitt mål.

Det kan därför inträffa, att en jägare kommit undan med lifvet

äfven från en sådan situation. Jag har en gång träffat en

man, som i ett dylikt fall blott fått byxorna sönderslitna och

ett skrubbsår på låret. En sådan händelse ligger dock under-

verket nära. Äfven med nutidens vapen är elefantjakt förenad

med lifsfara och stora ansträngningar. Såvida man ej har

god tur, kan man få hålla på både länge och väl, innan man

får tillfälle till ett gynnsamt skott. Men det är en spännande

jakt, och det är mycket intressant att gå på elefantspår och

studera detta jättedjurs vanor. När han vandrar från den

vattengrop, där han på natten stillat sin törst, fouragerar han
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under vägen. På ett ställe har han lagt snabeln omkring en

hel buske, vridit af den och stoppat den i mun. Aftuggade

pinnstumpar ligga sedan här och där vid sidan af spåret.

Rätt, som det är, har han vikit åt sidan från den inslagna

riktningen och gått fram till en gulbarkig akasia och slitit af

en armstjock gren, hvars bark sen tuggas af. Krossade trä-

bitar utgöra nu de odugliga lämningar, som falla ur munnen.

Sanseveria-pUintor (i Ostafrika oriktigt kallade »aloe») uppryc-

kas och tuggas för saftens skull samt utspottas sedan som

fiberbollar. De hårda nötterna af doumpalmen plockar han

också i sig, men de kunna ej krossas ens af en elefants väl-

diga tuggapparat, utan utgå hela med blott liksom affilad yta

med exkrementerna. Förmodligen bidraga elefanterna på detta

sätt tin_42almenias —spr+éning, enär nötterna, härigenom få en

riklig bädd att gro i. Nötternas yttersta skallager har en söt-

aktig liksom russinsmak, och det är nog detta, som lockar

elefanterna att förtära dem (liksom äfven en del gnagare ofta

ses ha pröfvat sina tänder på dem, utan att dock ha mäktat

mer än att skafva lite på ytan). Ibland behöfver man ej följa

elefantspåret på marken, man kan se de färska märkena på

träden efter afbrutna grenar eller afflängd bark. Ej så sällan

träffas stora högar af spillning, och de spårande negrerna sticka

in sina händer i den för att känna, om den är ljum och färsk,

och om elefanten sålunda kan väntas vara nära. Ofta nog

händer det dock, att elefanten gått så långt, att jägaren ej på

hela dagen hinner ifatt honom. Det är då ingen annan råd

än att börja om igen nästa dag, om elefanten ej fortsatt sin

vandring och styrt kosan till en annan trakt.



Några anteckningar om Krageholms-
skarfvarne.

Af

Dr. Ehrenfrid Neander.

häftet 3, årgången 1915 af Fauna och Flora

|(sid. 115) förekom en uppsats om mellanskarf-

\ven, Phalacrocorax medius Nilss. Då jag fann

mitt namn nämndt i densamma, har jag an-

*sett för tillbörligt att till tidskriften meddela,

jhvad jag kunnat utröna om dessa fåglars hi-

storia i dessa orter. Detta borde ju visserligen varit gjordt

för längesedan, men häftet hade blifvit undanlagdt, innan det

var genomläst, och sedan jag i fjor händelsevis upptäckte ar-

tikeln, har sjukdom och mycket annat upptagit mig i lång tid.

Hvad jag har att meddela är visserligen icke mycket.

Huru länge skarfvarna funnits vid Krageholm, är numera

ej lätt, om icke omöjligt att afgöra. Medan somliga äldre per-

soner mena, att ålakråkorna alltid funnits vid Krageholmssjön,

hafva andra en olika åsikt om den saken. Patron L. Heder-

ström i Höör, som var landtbrukselev på gården 1858—59,

hörde aldrig dessa fåglar omtalas, men han var ju då mycket

ung, och det är mycket, som undgår ungt folks uppmärksam-

het. Förvaltaren N. Ohlsson, som kom till godset 1873, säger,

att fåglarna funnos på ön Lybeck i Krageholmssjön långt dess-

förinnan. Jägaren Carl Larsson meddelar, att skarfvarne

kommo till Krageholm i början af 1870-talet. Att börja med
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funnos endast »4 å 5 st.», men sedan ökades antalet till om-

kring 50. Larsson var född på godset och borde ju hafva

tämligen god reda på saken, särskildt som han var son af

»hejderidaren». Nu är han gammal, och minnet torde ju lätt

slå fel för honom. Dock bör hans uppgift, att fåglarna kommo
till ön i början af 1870-talet, och att de då voro ganska få-

taliga, tillmätas en viss grad af uppmärksamhet. Den öfver-

ensstämmer ju med förvaltare Ohlssons, och L. Hederström

hade ju icke sport till dem under sin vistelse på gården 1858

—59. Själf såg jag dem på 1870-talet på sjön vid flera till-

fällen. Någon gång lågo de »i jägarekedja , men oftast spridda

utan ordning. De döko behändigt och kunde stanna ganska

länge under vattnet. Då de kommo upp, hade de oftast en

ål i näbbet af omkring '/g alns längd (30 cm.), och den sval-

des gärna ner med detsamma. Var ålen större, så fick den

följa med till boet. Denna skarfvarnas utpräglade förkärlek

för ål och deras högt uppdrifna skicklighet och ihärdighet att

fånga den blef emellertid, där som på andra platser, omsider

deras fördärf. I medio af 1870-talet kom till Krageholm en ny

fiskare, som föresatte sig att göra slut på konkurrensen. Han

ref ned deras bon, så många han kunde komma åt, och för-

följde fåglarna äfven på andra sätt. Slutligen tog han till

hjälp gårdsjägaren, som sköt så många han kunde, åtskilliga

liggande på boet. Detta skulle enligt jägarens uppgift varit

1885, hvarefter skarfvarne icke visat sig vid Krageholm Hvart

de öfverlefvande togo vägen, är okändt. Under de följande

åren hörde jag uppgifvas, att de slagit sig ned vid Ellersta-

sjön, och har trott detta ända till för kort tid sedan. Patron

O. Palm på Farstorp, som 1879 — 1911 var förvaltare på Bel-

linge gård vid Ellersta-sjön, säger sig bestämdt kunna påstå,

att under denna tid skarfvar icke funnits vid sistnämnda sjö,

och fiskeri-förmannen Carl Nilsson, Bellinge, bekräftar detta

för de sista 35 åren.

Jägaren Larssons uppgift (1918), att tiden för skarfvarnas

fördrifvande från Krageholm skulle varit 1885, torde bero på

ett minnesfel. Undertecknad, som vid den tiden var amanuens
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vid Lunds Univ. Zool. museum, har under konservator C. Roths

anteckning i Musei journal d. 2 Maj 1881 angående de nytill-

komna fåglarna, mått, färgteckning o. s. v. med egen hand

tillagt: »den 20 juni voro bona nedrifna och fåglarna försvunna»,

samt tillika angifvit bonas antal, »hufvudsakligen belägna på

ön», till omkring 20. Detta är nog hvad vi få hålla oss till.

Det ser ut, som skulle fällandet af mina två exemplar varit

signalen till utrotningskriget. 1885 hade ön Lybeck redan

ockuperats af råkorna, hvilka då länge jagats där.

Under vintrarna voro skarfvarne borta från Krageholm.

Så snart sjön började isbeläggas, flyttade de liksom gräsän-

derna till öppet vatten, Östersjön. Angående återkomsten till

kläckplatsen, så kunde denna inträffa redan i april. Mina

exemplar skötos den 28 april (enl. anteckning i Museums jour-

nal), fast de ej kommo Mus. tillhanda förrän den 2 maj på

grund af stadsbudets slarf. Nilsson angifver i sin fauna (3

uppl. 1858) ankomsten till omkring den 25 maj för de fåglar,

som då häckade i Hoby socken i Blekinge.

Äfven vid Snogeholm, på en liten ö i sjön, hafva enligt

flera uppgifter skarfvar funnits. De försvunno därifrån unge-

fär samtidigt med dem, som hade sitt tillhåll vid Krageholm.

Ofvannämnde herr C. Nilsson har aldrig sett dem vid Snoge-

holm.

Skarfvarne fördrefvo, enligt meddelande från flera personer,

hägrarna från ön Lybeck. De togo deras bon ifrån dem, och

hägrarna flyttade öfver till Bergsjöholms skog, där jag i medio

af 1870-talet såg en mindre koloni, som ännu äger bestånd.

Denna Krageholmsskarfvarnas fientlighet mot hägrarna står i

skarp motsats mot det idylliska förhållande, som tyckes hafva

ägt rum i Blekings-kolonien, där enl. Nilsson 1. c. »i samma

trädkronor funnos hägerbon, stundom tätt bredvid ålkråkornas»,

och man skulle kanske hellre vilja biträda en annan ganska

allmän mening om saken. Enligt denna skulle såväl skarfvar

som hägrar hafva fördrifvits af råkorna, som efter en större

skogsfällning vid Marsvinsholm, hvarvid deras boträd ströko

med, slogo sig ned i de höga, gamla träden på Lybeck i Krage-
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holmssjön. Här förökade de sig så starkt, att de, oaktadt år-

lig, kraftig decimering, till slut utgjorde en verklig landsplåga.

Ar 1906 kom emellertid turen till Lybeck att drabbas af jäg-

mästarens stämpel, de gamla träden föllo. och det blef slut

med fågellifvet på ön. Råkflocken gick till Bergsjöholm.

Hade man haft en aning om, att skulle blifva ett så brådt

slut med skarfvarnas existens vid Krageholm, så hade ju både

ägg och fåglar i olika dräkter m. m. i tid kunnat skaffas där-

ifrån. Min tjänst och det långa afståndet hindrade mig från

att på lämpliga tider själf besöka platsen. Ett par gånger

skref jag dit angående ägg, men erhöll intet svar. På något

utrotande af fåglarna föll det mig aldrig in att tänka, i syn-

nerhet som jag mer än en gång talat om dem både med då-

varande förvaltaren och ägaren, grefve Fritz Piper, och därvid

framhållit deras stora sällsynthet i vårt land.

Finja 6. aug. 1918.

»Ålakråkor»

ha häckat på Vagnsö, Hoby socken, i Blekinge i en gammal

ek — flera par? ända till för omkr. 9 år sedan (d. v. s. 1909).

En gång såg min sagesman (fiskaren Johan Andersson fr.

Eriksberg, Aryds socken) i eken 4 st. sitta på grenarna och

2 st. kommo ut ur hål i eken. Denna var försedd med 4 stora

hål, som ledde till en gemensam stor håla, och ålakråkorna

flögo djupt ner mot botten. — Dragsö i Åryds socken (vid

Hoby) hade förr vacker ekskog men denna blef uthuggen på

1850-talet.

Alakråkor ses alltjämt ofta på skären, men det är osan-

nolikt att de häcka.

/. L.

Fauna och Flora 1918. Haft. 5.



Usnea longissima.

land trådlafvarna förekommer mycket sällsynt

i vårt land den vackra arten Usnea longissima.

I Norge lär den vara funnen på några få stäl-

len. Hos oss är den till för några år sedan

endast känd från Värmland (prof. Th. M. Fries

i Lichenographia scandinavica 1871). Seder-

mera skall den vara funnen i Jörn i Norrbotten, hvarifrån ett

synnerligen vackert exemplar i Skogshögskolans samlingar lär

förskrifva sig.

Foto af Ferd. Lindberg.

Usnea longissima. Ex. af ca 1,5 meters längd (afslitet vid insamlandet). 1916.

Med visshet är den dessutom på senare tid funnen endast

på ett par ställen till i Sverige, nämligen i Los socken i Häl-

singland år 1905 och i Medelpad år 1916.
l De personer, som

påträffade lafven sistnämnda år, kände dock ej till arten utan

togo den för en ovanlig form af den vanliga skägglafven, Us-

1
I denna tidskrift för 1913 sid. 45 omtalas denna laf från Frölands bys

utmark, Säbrå socken i Ångermanland. Den har äfven omnämnts från Jämtland

och Västerbotten, men blott från ett fåtal ställen och hör alltjämt till sällsynt-

heterna. 1 Norge lär den vara känd från tre lokaler. Red.
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nea barbata. De hade dock tagit några ex. från en som en

julgran med denna lav behängd gran och lindat den kring

sina hattar, och det var endast af en händelse, jag fick se ett

ex. hos en af dem hängande i hans herrum som ett kuriosum

bland gevär och andra jaktredskap. Fyndorten var Sköle skog

mellan Nedansjö och Vattjom stationer på linjen Ånge-Sunds-

vall.

Lafven uppges kunna blifva ända till 7 meter lång.
1

Sistnämnda fyndort är sedermera undersökt af en af vårt

lands mest intresserade och framstående amatör-kryptogam-

kännare, som därvid visserligen ej lyckades hitta »julgranen»,

men dock några mindre granar med lafven och hvilkens in-

tresse för saken borgar för, att fyndorten och lafven där komma
att utnyttjas till vetenskapens fromma. Att nämnda person

af mig kom att underrättas om lafvens tillvaro i hans omnej-

der berodde på en nog så egendomlig omständighet med in-

slag å la Sherlock Holmes, men thafs another story».

Bispgården i Augusti 1918.

Ferd. Lindberg.

1 Ända till 8 m. längd uppgifves i litteraturen. Red.
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Litteratur.

W. Johannsen: Årftligheten i historisk och experimentell belysning.

(Till svenska av Robert Larsson.) Hugo Gebers förlag, Stockholm.

Den frejdade danske författaren har med denna bok velat

lämna en öfversikt öfver ärftlighetsproblemet så, som det ter sig i

de senaste forskningarnas ljus. Han säger, att den är en frukt af

J5 ars studier och forskningar. I Danmark har den redan hunnit

att utgå i trenne upplagor, och när man tagit närmare kännedom
om den, är man ej förvånad däröfver, ty den utgör en mästerligt

gjord framställning af ärftlighetsspörsmålen och hvad som därmed
sammanhänger. I det första kapitlet går förf. tillbaka till de gamla
grekerna och redogör för deras uppfattning af ärftligheten samt

visar, att redan då funnos tvenne olika hufvudteorier om fortplant-

ning och ärftlighet, hvilkas mest bekanta målsmän voro resp. Hippo-

k råtes och Aristoteles. Dessa båda läror ha sedan i m. 1. m. för

ändrad form kämpat mot hvarandra ända intill nutiden. I det föl-

jande redogöres för alstringen af nya individer och för befruktnin-

gen, både som man förr trodde, att det tillgick, och som man nu

känner till förhållandena. I det tredje kapitlet framhåller förf.

bl. a. skillnaden mellan »anlagstypen» (genotypen), nämligen det,

som i det befruktade ägget betingar utvecklingsmöjligheterna, och

•företeelsetypen» (fenotypen), d. v. s. den under miljöns inflytande

invecklade organismen. De båda följande kapitlen redogöra för

Darwins och darwinismens ställning till ärftlighetsproblemen. Att

närmare redogöra för innehållet tillåter ej utrymmet. Genom att

skildra en hel mängd experiment af olika slag samt därefter lämna

förklaring af det, som inträffat, gifves en synnerligen god och klar

belysning af de olika spörsmålen. Det är gifvetvis ej blott fråga

om endast de vanliga enkla mendelska schemata, utan åtskilliga

mycket invecklade problem angripas såsom bl. a. sambandet

mellan olika egenskaper och hvad som brukar kallas »koppling»

och »bortstötning >•. Att ett visst samband mellan vissa egenskaper,

korrelation, finnes, är sedan länge bekant både för zoologer och

praktiska djuruppfödare. Här lämnas försök till förklaring därai.

Könsbestämning och könsbundet arf och korsning utan eller med
(»fullständig klyfning utgöra de intressanta ämnena för ett annat

kapitel. Här liksom flerstädes eljest i boken underlättar förf. med
en del enkla figurer och diagram öfverskådligheten i framställningen,

Det är många saker, som gå i dagligt tal under namn af arf utan

att vara det. Detta missförstånd undanrödjes genom kapitlet om
falsk ärftlighet, smitta, uppfostran och tradition».
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När förf. till slut framställer sina slutbetraktelser, framhäfver
han som ett af undersökningens hufvudmoment »anlagstypernas

kontinuitet», som han f. ö. säger i stort sedt »fullkomligt motsvarar
Aristoteles' tanke». Däremot tillbakavisar han med skärpa Weis-
manns teori om »groddplasmats kontinuitet» såsom felaktig, bl. a.

emedan denne forskare antog tillvaron i groddplasmat af ett slags

själfständiga anlagsenheter, hvilka af förf. förnekas. Han framhåller,

att anlagstypen är en »helhetskonstitution», som »betingar i analogi

med betydelsen av kemiskt-fysiska konstitutioner reaktionsnormen,

d. v. s. alla utvecklingsmöjligheter för den individ, som grundlagts

genom befruktningen». Dock tillägges, att »vid bildningen av

könsceller, troligen under reduktionsdelningen, försiggår normalt
separering och nykombination av anlagstypens element». Det är

tydligt, att dessa »element» äro bärare af vissa nedärfningsmöjlig-

heter, men ändock vill förf. ej höra talas om några »självständigt

levande smågroddar». Förhållandena äro naturligtvis ej så enkla,

som Weismann trodde, men han blir också hårdt behandlad, och
skillnaden mellan hans »smågroddar» och förf:s »element» är kanske
gjord större, än som behöfdes.

Förf. framhåller såsom »uppenbart, att vissa ämnen måste vara

lokaliserade i kromosomerna, och att dessas kemiska beskaffenhet

spelar en väsentlig roll vid ärftlighetsfenomenen är i hög grad

sannolikt» — — — . Detta är utan tvivel en utomordentligt viktig

sak. Men under sådana omständigheter synes också en viss möj-

lighet lämnas öppen för att denna »kemiska beskaffenhet» skall

kunna röna inverkan af och undergå något slags förändring under
moderns resp. fadrens lifstid, och arfvet sålunda härigenom modi-

fieras. Faktiskt omtalar förf. själv åtminstone ett exempel (Towers
experiment med potatisskalbaggen) på, att genom inverkan av yttre

faktorer (i ifrågavarande fall värme) på moderdjuret en förändring

i afkommans utseende kan framkallas och t. o. m. detta förändrade

utseende bli ärftligt. Vi känna ännu så ytterst ringa om dessa

förhållanden, men det torde vara försiktigast att ej alldeles ställa

sig på en negativ ståndpunkt. För att någon utveckling skall ha

kunnat ske, och att så är fallet, torde väl näppeligen någon natur-

forskare förneka, måste ju äfven andra modifikationer af anlagstypen

ha ägt rum än de som orsakas af korsning med eller utan påföl-

jande ofullständiga klyfning. Förf. synes sätta sitt hopp i den
vägen till mutationerna, och han säger ärligen ifrån att »ännu har

ärftlighetsforskningen ej lämnat några större positiva bidrag till

uppbyggandet av en verkligt tidsenlig teori för evolutionen — den
fylogenetiska utvecklingen genom tiderna». Men mutationerna måste

också ha sin orsak.

I sista kapitlet talar förf. om de rashygeniska strävandena och

påvisar de svårigheter, som äro förbundna härmed på samma gång
som han på ett sundt och nyttigt sätt kritiserar vissa missriktade

fenomen inom denna rörelse.

Dessa korta erinringar kunna svårligen mer än gifva en ofull-

ständig antydning om det synnerligen rika, intressanta och tanke-
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väckande innehållet i denna bok, som utgör ett mycket värdefullt

tillägg till vårt naturvetenskapliga bibliotek.

Öfversättaren förtjänar äfven allt beröm, ty det är ingalunda
lätt att öfversätta en bok sådan som denna, men han har lyckats

så väl, att man näppeligen märker, att det är en öfversättning.

Johan Erikson: Bilder nr Naturens tre riken. Läsebok i Bio-

logi. Första häftet: Ur däggdjurens liv. C. W. K. Gleerups förlag.

Lund 1917. 254 sid., 77 textfig.

Föreliggande bok utgör en af utgifvaren gjord axplockning ur

en mängd olika arbeten. En sådan sak kan hafva både sina för-

delar och sina nackdelar. A ena sidan kan man genom godt val

få fram och göra tillgängliga en del förträffliga och liffulla skild-

ringar af fackmän och resande naturforskare, som berätta ur sin

egen erfarenhets upplefvelser. A andra sidan blir det lätt, och
måste nästan blifva något ojämnt öfver det hela, ty det är förenadt

med svårigheter att sofra undan det oriktiga och svaga med ett

dylikt tillvägagångssätt. Utgifvaren af denna läsebok har uppen-
barligen fått med af både det förträffliga och det mera matta. En
del af skildringarne äro mycket goda, andra mera medelmåttiga
eller något föråldrade. Många af bilderna äro mycket goda, om
andra kan detta ingalunda sägas, och en sådan som den på sid.

104 med ett myller af fjällemlar och pilgrimsfalkar, som slå efter

dem, är alldeles missvisande. En del andra oriktigheter skulle

också kunna framhållas, som då utg. och förf. säger, att noshör-

ningens ben äro »krokiga som på en tax» (sid. 129). En egen-

domlig lapsus företer öfversättningen af »ovum meroblastic» med
orden »ägget mjukskaligt» (sid. 197). Med bortseende från dylika

saker kan dock boken utgöra en nyttig och roande läsning för

ungdom.



Smärre meddelanden.

Svarta rödstjärtsångaren iakttagen i Hälsingborg.

Den 3 juni förra året hade undertecknad nöjet att ånyo få

höra en gammal bekant bland småfågelvärlden, nämligen svarta

rödstjärtsångaren. Den satt då och sjöng på Gustaf Adolfskyrkans

tak, och sången ljöd så friskt och hördes vidt omkring, fast det

rådde sorl och väsen från torg- och gatlifvet därunder. Under de

närmaste dagarna därefter hörde jag den nästan dagligen, och alltid

hade den tagit plats på taket af något högt hus. Troligt är, att

fågeln häckade i staden, möjligen vid någon af fabrikerna, men jag

blef ej i tillfälle att undersöka detta. Det är många år, sen jag

sist säg den här, men det är väl ej uteslutet, att den något år fun-

nits här. Dock är detta mindre sannolikt, ty antagligen skulle jag

då vid något tillfälle ha hört dess lätt igenkännliga sång. Under
den gångna sommaren har jag ej sett till den. Det vore af intresse

att få veta, om svarta rödstjärten visat sig på andra platser i landet

under senare år.

Hälsingborg den 5 sept. 191 8.

O. Ringdahl

Hägrarne ökas.

Tack vare det skydd några hägerkolonier åtnjuta i Halland

och Skåne synas dessa ståtliga fåglar ha ökats, så att de visa sig

äfven längre uppåt landet. I Tåkern ses ofta hägrar. Från Värm-
land meddelar Hr Axel J. Larsson, Ljunge, att tre hägrar hela som-

maren vistats på en mosse vid Skärmnäs i Värmskog socken vid

södra ändan af sjön Värmeln. Den säges ej vara sedd där förut.

Hur är det med kornknarren?

Från flera håll har tidskriften erhållit meddelande om att

kornknarren ej låtit höra sin välkända stämma i år. Ehuru vi

själfva hört den i sommar bl. a. ett stycke söder om Linköping,

tycks den i år ha varit ovanligt sällsynt. Det vore därför af

intresse, om våra läsare ville insända sina iakttagelser rörande

denna fågels förekomst eller bortovaro samt möjliga orsaker härtill,

så skall senare en sammanställning häraf lämnas i tidskriften.

Red. af Fauna och Flora

adr. Vete?!skapsakademien.
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MEDDELANDE TILL TIDSKRIFTENS LÄSARE

När Fauna och Flora år 1906 grundades, var detta ett företag

med uteslutande ideellt syfte. Afsikten var att åstadkomma en popu-

lär tidskrift i biologi, som dessutom skulle ägna särskild uppmärk-

samhet åt den svenska faunan. Detta intresse hade nämligen förut

intet eget organ. Redaktionen har sökt följa detta program, och vi

våga visa tillbaka på de årgångar som hittills utkommit. Däremot
har det aldrig varit meningen att göra tidskriften till något ekono-

miskt inkomstbringande företag, h varför något redaktionsarvode eller

dylikt ej beräknats. Priset har därför hela tiden hållits sa lagt,

att hvad som influtit för tidskriften åtgått för dess framställande och

ibland mera därtill. Xu ha emellertid kostnaderna för tryck och

papper på sista tiden stegrats i så hög grad, att det ej finnes någon

möjlighet att längre bibehålla det förutvarande laga priset för tid-

skriften. I öfverensstämmelse med den ofvan omtalade principen

och tack vare möjligaste tillmötesgående trän tryckerifirmans sida

har redaktionen sökt och ansett sig kunna stanna vid ett pris för

Fauna och Flora för år 1919 af 10 kr. Ehuru denna höjning vid

första påseende kan synas afsevärd, skall den vid närmare eftertanke

visa sig vara lägre än hvad den allmänna prisstegringen skulle hafva

kraft. Under sädana omständigheter och äfven med lit till vår ärade

läsekrets' intresse för den biologiska forskningen i allmänhet och

särskildt för vart eget lands djurvärld hysa vi den förhoppningen,

att Fauna och Flora äfven under detta och följande år skall omfattas

med väjvilja och finna ett stort antal prenumeranter. Yi våga äfven

anhålla, att våra vänner genom att leda uppmärksamheten på tid-

skriften skola sprida kännedom om densamma. Härigenom befordras

framförallt det ideella syftet med tidskriftens tillkomst. .Motseende

alltjämt ett intresseradt samarbete med vara läsare bedja vi att här-

med fä önska ETT GODT NYTT AR.

Vetenskapsakademien i jan. 1919.

Redaktionen af Fauna och Flora.

Prenumeration å Fauna och Flora verkställes lämpligen ä närmaste postkontor,

i bokhandeln eller direkt hos Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., Uppsala.

Fauna och Flora 1906-1918.
Äldre årgångar af fauna och Flora finnas ännu kvar i ett

mindre antal exemplar och kunna vid rekvisition hos Almqvist o*

Wiksells Boktryckeri-A.-B., Uppsala, erhållas till följande nedsatta priser:

Arg. 1906— 1916 4 kr. pr st.

1917 5

191S 6

Vid kö]> af alla 13 arg. 1006— 19 18 på en gäng länmas dessa

för tillsammans endast ;o kr.



Några anteckningar om ormar.

Af

Pehr Johnson.

jet är icke allenast i folksägnen, som man hör

lOmtalas att ormar på sina ställen uppehålla

^sig i oerhörda mängder, utan verkligheten har

£också gång efter annan bekräftat detta påstå-

ende. Vi skola i det följande härpå anföra

££=^^^~^^ några exempel. Vid gräfningen af en aflopps-

ledning till Broby sanatorium förvintern 1913 anträffade så-

ledes tvenne arbetare Engdahl och Fredrik Persson ett fyrtio-

tal ormar af olika slag och olika färger. Det var i en vid

Helgeån belägen större skog kallad Prästamarken, belägen å

prästgårdens ägor. Samtliga ormar rörde sig, om än synner-

ligen makligt.

En torpare under Norup, Kvistlinge socken, berättade vid

något tillfälle, att någon gång för en del år sedan, då man där

skulle flytta ett risgärde, man anträffade en oerhörd mängd

ormar, enligt hans uppgift så många, att det varit att »därmed

fylla ett helt hektolitersmått». Man drog sig för att fortsätta

arbetet, som först efter vinterns inbrott utfördes, men syntes

då inga ormar till på platsen.

Förre landtbrukaren Karl Persson i Lönsboda, har omta-

lat, att å ett skär utanför nämnda by fanns äfvenledes för en

del år sedan ett så stort antal ormar, att de voro oräkneliga.

Särskildt var detta förhållandet på vårsidan, när aprilsolen

började sticka till. Han sände vid ett tillfälle en sin dräng ut

1 6-1 Fauna o. Flora 1918. Haft. 6.
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i skogen för att laga en gärdesgård och kom denne därmed

rakt på det hemska ormboet. Alldeles vettskrämd kom han

tillbaka, men husbonden tröstade honom med att det var ingen

fara alls att gå förbi stenskäret, där de lågo. Om några dar

skulle de åter vara försvunna. Så var också förhållandet, och

först våren därpå uppenbarade de sig åter på samma sätt

som förut.

Förr i världen var det så godt om ormar vid Bolen i

närheten af Raflunda, att man kunde ösa upp dem i skäppe-

korgar», berättar Matts Hansson därstädes och tillägger, att så

en gång kom det en främmande man till platsen, som begärde

att få göra af med dem. Bönderna, som tyckte det var obe-

hagligt med de många otäcka kräken, voro också med på detta.

Främlingen tände nu upp en eld och manade sedan alla or-

marna in i denna, hvarvid de blefvo förgjorda. Men sist af

alla kom lindormen. När främlingen såg denne kröp han upp

i ett träd, men ormen begaf sig efter och bet ihjäl honom.

Husaren Klen i Broby omtalar, att då han vid ett tillfälle

gick förbi en större furustubbe, belägen å Östregårds ägor,

låg där en förfärlig massa ormar vid denna. De voro grå,

röda och svarta. Midt i hopen rörde sig en del ödlor, utan

att ormarne gjorde dem någon skada. En timma senare, då

han åter hade sin väg där förbi, fanns ingen orm synlig vid

stubben.

Samme Klen omtalar, att då han för närmare femtio år

sedan innehade tjänst i Tydinge, skulle bonden och han hösta

en af ängarna. Det var kvartersdjupt med vatten, hvarför man

gick barfota. Gång efter annan trampade man på något kallt

och besynnerligt, som vid närmare efterseende befanns vara

ormar, hvilka hade sina bon i tufvorna. Klen blef rädd, men

husbonden bad honom icke fästa afseende härvid samt försöka

akta sig för att göra dem något ondt med lien, och de skulle

icke heller skada honom. Så blef icke förhållandet, men det

kändes gräsligt obehagligt att oupphörligt känna dem i närhe-

ten af fötterna.

Den förut anförde sagesmannen Karl Persson, Lönsboda,
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har omtalat en liknande händelse. Det fanns en gård strax

utanför Lönsboda, som innehades af ett par äldre makar. Dessa

hade fullt med snokar omkring sig i gården. Särskildt i ladu-

gården och gödselstaden fanns det en oerhörd mängd dylika.

De fingo mjölk att dricka, och de kröpo bland korna i ladu-

gården, så att det riktigt var äckligt att se. Men ingen ko

gjorde dem något förnär, utan de fingo fritt och obehindradt

kräla omkring. Ej heller voro korna rädda. Så dogo de båda

gamla och det kom nytt folk till gården. En af den nye äga-

rens första åtgärder blef nu att få väck ormarne, emedan, som

uttrycket lät, han blef riktigt mörkrädd, hvar gång han kom ut

i ladugården. Mycket besvär hade han emellertid härmed, men

slutligen kröntes detta med framgång. Ormarna kommo verk-

ligen i stort sedt från gården. I stället hade de tagit sin till-

flykt till en nedanför denna belägen sank äng. Då man frampå

sommaren skulle hösta denna, var det alldeles fullt med sno-

kar, som krälade i vattnet. Till att börja med gingo slåtter-

karlarne barfota, men då de gång efter annan trampade på

ormarna, fick man ingen af dem att fortsätta, förrän de tagit

stöflar på fötterna.

I Kvittinge, Vanas ägor, skall också ha hvarit en oerhörd

mängd ormar af alla slag. Det var å en där belägen stenhäll,

och omtalar torparen Per Jansson i Emitslöf, som varit i

tillfälle se dem, att antalet var så stort, att de kunde räknas

i tusental. Det var dock endast några dagar på våren, som

de voro synliga.

Helt nyligen har en notis gått genom pressen, som om-

förmält, att då skogvaktaren A. F. Strid i Danebo färdades i

båt å Valdemarsviken och kommit till Vangstens ägor, obser-

verade han något egendomligt å land utmed ett stort stenrös,

hvarför han landade vid platsen för att undersöka, hvad det

kunde vara. Han fann då, att det var en massa huggormar,

som gassade sig i solen och bildade en stor upphöjning. För-

sedd med bössa, som han var, affyrade han ett hagelskott

mot reptilerna, hvilka med blixtens hastighet skilde sig åt alla

håll, och skytten fann rådligast att så fort ske kunde återvända
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till båten. Antalet ormar uppskattades af S. till flera hundra.

Dagen därpå besökte denne ånyo platsen och fann då 17 styc-

ken döda ormar samt lämningar af många, som blifvit sönder-

skjutna. S. uppger också, att detta var tredje gången som han

anträffat dylika ormsamlingar. Man får den uppfattningen, att

S. är en ovanligt modig man, som icke synes tro på gammal

folktro, ty i annat fall skulle han icke vågat skjuta på denna

ormsamling. I äldre tider skulle man åtminstone ansett en

sådan handling lika med att ådraga sig sjukdom, om icke

rentaf mista lifvet.

Så modig var icke 75-årige snickaren Björn Jönsson i

Västraby, som för antecknaren omtalat, att i hans ungdom

fanns i närheten af Kälteboda i Örkeneds socken en stor häll,

där en orm vid ett tillfälle, då han gick där förbi, låg, som

var minst fyra alnar lång och tjock som ett vanligt yxskaft».

Han hade bössa med sig i skogen och det kändes frestande

att ge fulingen en knäpp. »Tre gånger lade jag an, under tan-

ken på att klämma till», berättar han, »men för livar gång var

det som om en inre drift hållit mig tillbaka.» Och han gick däri-

från utan att ha rört ormen ifråga, som han sedan dess aldrig

mera återsett. Han omtalade saken för en åttioårig bonde, som

bodde i närheten, och uppgaf denne, att ormen då och då le-

gat i klyftan, så långt han kunde minnas tillbaka. Och alltid

hade han varit lika stor.

Samme Björn Jönsson uppgaf äfvenledes, att han för en

del år sedan i närheten af Almön, vid Öremölla, sett så många

ormar i en risgärdesgård, att »det förslog icke med en skäp-

pekorg».

En af mina förut anförda sagesman, husaren Klen, om-

talar vidare, att en gång, då han under hackning å Hornberga

ägor skulle äta sin middag och satt under en mindre fura,

han råkade se upp i denna och observerade då en tre å fyra

alnar öfver sitt hufvud en gråspräcklig huggorm, »minst två

alnar lång». Han blef i hög grad uppskakad och skyndade

sig därifrån. Klen förklarar denna företeelse på sitt sätt, att han

av de gamle hört uppgifvas, att »när ormen ska' föda ungar
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måste lian krypa upp på detta sätt i ett träd för att bli dem
kvitt. Annars bita de ihjäl honom. Men då de på detta sätt

ramla ned på marken kan han bli dem kvitt.»

1 Broby klockaregård höllo, enligt samme Klens berättelse,

snokarne till i gödselstaden, och var det ibland sa fullt med

sådana, att man fick en dylik nästan på hvarje greptag göd-

sel. Man fick emellertid icke göra dem något illa, om klocka-

ren såg det. De betydde, enligt hans förmenande, lycka och

välgång för gården och dess ägare. Var man stygg vid sno-

karna kunde man vara öfvertygad om, att det kom surt efter

på annat sätt, antingen otur med kreaturen, eldsvåda eller an-

nat otyg.

Ormen har nämligen sedan gammalt spelat en stor roll i

folktron, och vi skulle kunna anföra en hel mängd saker från

skånska bygder, som bestyrka detta. Några exempel må

vara nog.

Särskildt uppehåller man sig vid den hvita ormen, som

här och hvar förefunnits. I Svenshult, Örkeneds socken, skall

en dylik vid flera tillfällen ha visat sig, och för en del år se-

dan hade man en hel mängd berättelser att omtala om en stor

hvit orm, hvilken varit synlig i ett husruckel i närheten af

Vanas tegelbruk. En del folk brukade också om söndagarna

uppehålla sig i närheten för att om möjligt få se en skymt af

underdjuret, för hvilket man hade mycket stor respekt.

Äldre tiders människor ansågo också, enligt hvad en nu-

mera afliden skogvaktare vid namn Anders Andersson i Emits-

löf, för mig vetat omtala, att den hvita ormen eller lindormen

kunde bibringa folk trolldom. Den som kunde infånga en så-

dan orm, skulle koka den och sedan förtära af dess spad.

Därigenom skulle man komma i besittning af stor klokskap.

Det hände sålunda, att en gosse, som var ute på vandring att

skaffa sig föda, råkade komma in i en stuga, där en gryta

stod på elden. Ingen människa syntes till, hvarför gossen fick

för sig att se hvad som var i grytan. Som han i denna fann

ett fett spad tog han med skeden däraf för att smaka. Un-

der tiden kom gumman in och observerade därvid hans före-
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hafvanden. Hon blef till att börja med förargad öfver att poj-

ken kommit i besittning af hennes klokskap och trolldoms-

konster, med sade slutligen till denne huru det var fatt, och

att han genom förtärandet af hennes ormspad kommit att bli

en sällsynt klok man. Hon undervisade honom nu vidare i

trollkonst och blef han sedan mycket beryktad och anlitad

vida omkring.

Herr N. Ek i Broby har omtalat en sägen, hvilken han fått

af sin numera aflidna mor. Enligt denna fanns det för många

år sedan en lindorm, som brukade uppehålla sig i Råbelöfs

skog. Där brukade den ofta ligga på en skogsväg och sola

sig. Den var stor som en »lassmö». Slutligen fanns det in-

get folk i trakten, som vågade att färdas stigen fram, hvarför

man slutligen vidtalade en tilltagsen och modig dräng att söka

döda odjuret. För ändamålet tog han en bryggekittel på huf-

vudet och en stor stör i handen. Då pojken kommit i skogen

visade sig ormen Men han var icke värre vid sig än att han

gick honom emot för att söka ge honom nådastöten. Men

när pojken kom hoppade ormen upp för att bita honom i huf-

vudet. Han böjde sig då mot marken, hvarför hon högg i

kopparkitteln. Därefter gaf han honom det ena slaget efter

det andra, så att stutligen var ormen död och vägen ren.

Värre gick det för en dräng i Näsums församling, som rå-

kat ut för lindormen. Folkskollärare Björnkvist, Magböste,

som är barnfödd där, vet nämligen omtala, att lindormen uppe-

höll sig i en ek. Man var bekymrad öfver hans närvaro och

en dräng hade äfven här åtagit sig att döda honom. Men han

misslyckades. Och sprungo de sedan i kapp rundt eken, så

att gräset vardt alldeles uppslitet. Drängen fick sedan ge tappt

och blef på valplatsen, ihjälbiten af ormen.

En flicka i Glimåkra hade bättre tur. Hon träffade ut föl-

en dylik bjässe en gång på backarna norr om kyrkobyn. Där-

vid blef hon mycket förskräckt och sprang upp på en närbe-

lägen sten. Där bad hon nu sitt Fader Vår, hvarvid ormen,

som krupit upp å en annan närbelägen häll, blef förvandlad

till sten. Man kan än i denna dag se honom i naturlig stor-
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lek å stenen, ocli flickan läste sitt Fader Vår med sådant efter-

tryck, att det jämväl synas märken efter hennes fötter i den

midt emot belägna stenen.

Äfven i fråga om »ormtjusare» har folksägnen åtskilligt

att förtälja. Sålunda berättas af en äldre landtbrukare för den

som skrifver detta, att en gång i hans barndom var han med

sina föräldrar på besök hos släktingar i Hanaskog. Då kom

en man dit, som uppgaf, att han skulle kunna trolla fram or-

mar ur den närbelägna skogen. Man trodde icke detta. Men

mannen skref med käppen en cirkel på landsvägen. Därefter

tog han upp en pipa ur fickan, i hvilken han började hvissla.

Om en stund kom verkligen en stor orm krypande ur en en-

buske vid vägen. Han lade sig i den ring, som främlingen ri-

tat, och låg där så länge, tills han åter fick lof att gå därifrån.

Landtbrukare Bengt Håkansson, Tommahult, uppger, att

det var allmän tro bland allmogen i Örkened, att om man dö-

dade en orm och icke begrafde denna eller lade honom i en

myrstack uppstodo däraf daggormar, som voro så små att de

knappast syntes och så farliga, att den lem, som däraf blef bi-

ten, ovilkorligen blef förstörd. Någon hjälp fanns icke. Dessa

daggormar skulle brännas upp. Att döda dem på annat sätt

lönade sig föga.

Den afsky och förskräckelse, som nästan alla människor

ha för ormar, hindrar dem ofta att göra fullt objektiva iakt-

tagelser, då det gäller dylika djur. Berättelserna bli därför

ej sällan mycket starkt färglagda, och ormarnes såväl antal

som storlek öfverdrifves. Mycket stora samlingar af ormar

kunna dock förekomma äfven i vårt land. Huggormar samlas

ofta för att öfvervintra på samma ställe, t. ex. en större rishög,

ett stenrös eller dyl. När de sedan af den första vårvärmen

framlockas, kan man därför på samma fläck ibland få se en

hel mängd. Snokar samla sig ibland vid gödselstackar för att

i dem lägga sina ägg, och om de få vara i fred och föröka sig,
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kan där uppstå en talrik stam. På smärre holmar såväl i in-

sjöar som i skärgården kan man stundom finna ett stort antal

huggormar. På andra liknande holmar träffas däremot sorkar

i stor talrikhet, emedan de där kunnat undgå sina vanliga

fiender.

När nu huggormar kommit öfver till en af sorkar bebodd

holme, finna de där riklig tillgång på föda, trifvas och föröka

sig till osedvanligt antal.

Detta är alltså några vanliga och naturliga förklarings-

grunder till ett rikligt uppträdande af ormar i vårt land och

som ock äga tillämpning i ofvanstående berättelser. De med-

delanden, som gifvits om färgens mångfald och djurens storlek,

får naturligtvis skrifvas på iakttagarnes af fruktan eller afsky

m. m. uppjagade fantasi. Hvad våra båda vanliga ormarters

—
- snokens och huggormens — maximistorlek i vårt land an-

går kan följande framhållas. Snoken torde hos oss sällan eller

aldrig uppnå en längd, som väsentligen öfverskrider 120 cm.,

åtminstone torde någon större längd hittills ej vara vederhäftigt

styrkt. Den största svenska huggorm, som oss veterligen

blifvit mätt, var 78 cm., och äfven från utlandet torde näppe-

ligen större mått för denna art vara fastställda. Så stora

exemplar äro dessutom mycket sällsynta.

Sägner och vidskepliga föreställningar om ormar voro

isynnerhet förr otaliga. För en mansålder tillbaka trodde en

del folk t. ex. i Östergötland, att en ihjälslagen och t. o. m.

styckad orm ej dog, förr än solen gick ned. Om dessförinnan

en kopparorm, d. v. s. ormslå, kom tillstädes, kunde han åter

sätta lif i den dödade ormen, ty han var ormens läkare. Må-

hända står detta i något dunkelt sammanhang med ormslåns

själfstympning och förmåga att läka sin förlorade svans. -

Om en orm dödats på ett ställe, troddes hans make ligga i

försåt på platsen för att hämnas på banemannen.

»Ringormar» och »hjulormar», som bita sig i stjärten och

sedan rulla som ett hjul med otrolig snabbhet och naturligtvis

äro vidunderligt giftiga, förekomma i gamla historier ej blott i

vårt land, utan vi ha hört liknande fabler äfven i andra länder.
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Bland de mest komiska berättelser om ormar, som vi hört,

var en, som med största trovärdighet och sann öfvertygelse

för ett kvartssekel sedan meddelades oss af en jovialisk ång-

båtsförare i norra Jämtland Enligt denne var »äspingen den

värsta och farligaste af alla ormar, ty han hade ett hufvud

i livar ända, och när han blef retad, drog han ihop sig till

en boli samt sträckte därpå plötsligt ut sig på sådant sätt,

att han högg med ett hufvud från hvardera sidan mot sitt

offer, som, om det träffades, naturligtvis var hemfallet åt en

säker död!

Rörande lindormens» uppträdande i Småland hänvisas

till G. O. Hylti-n CavalLius' skrift i detta ämne, tryckt 1884.

Red.
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Ett par ord om färgteckning och färg-

förändring hos vattenödla och lake.

Af

O. Lundblad.

nledningen till följande rader är en del fynd

och iakttagelser, som jag af en händelse varit

^? *<9 <2£ i tillfälle att göra och som möjligen kunna vara

värda att i största korthet omnämnas.

Litet hvar torde ha lagt märke till, att det
-T.-J ...
^".i^s råder en viss, ej obetydlig variabilitet hos våra

vattenödlor ifråga om färgteckningen. Det är ej blott larverna,

som i detta afseende afvika sinsemellan och äro olika de vuxna

beträffande pigmenteringen samt bära en helt annan färgdräkt,

utan äfven de fullt utbildade djuren kunna som bekant variera

rätt afsevärdt. Jag tänker härvid ej på de förändringar, som

stå i samband med fortplantningstidens inträdande och som

torde vara allom bekant, utan på andra, helt individuella af-

vikelser, hvilka man stundom kan iakttaga.

Förf. äger från Upsalatrakten ett därstädes för åtskilliga

år sedan fångadt hanexemplar af Molge vulgaris i fortplant-

ningsdräkt 1

(se bilderna 1 och 2). Djuret uppvisar en ovanligt

klar och vacker, men framför allt högst ovanlig färgteckning.

Dess sidor och rygg, äfvensom hela svansen äro tämligen

normalt tecknade, om man bortser från, att fläckarna äro

ovanligt regelbundna och jämnstora samt att mindre fläckar

1 Exemplaret har välvilligt öfverlämnats mig af min vän Farm. kand.

Yngve Ljunggren.
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och punkter nästan alldeles saknas. Grundfärgen är däremot

öfverallt ovanligt ljus, utan spår af pigment, hvilket gör att

fläckarna ovanligt starkt kontrastera mot densamma. En jäm-

förelse med det å samma bilder fotograferade normala exem-

plaret visar bäst detta. Buksidan erbjuder ett högst ovanligt

utseende (se bild 2\ i det den är fullständigt enfärgad, utan

fläckar. Blott på ett par ställen kan man skymta några obe-

tydliga, knappt skönjbara pigmentanhopningar. Äfven fram-

benen äro ganska fria från pigment.

Fot. Gärda Jungberg.

Fig. 1. Molgc vulgaris L. ef- Ofvan normalt färgadt exemplar från Gågnef-

trakten; nedtill ovanligt ljust exemplar från Upsalatrakten. — Naturlig storlek.

Det är något högst sällsynt att finna dylika exemplar af

mindre vattenödlan, och jag har heller aldrig själf iakttagit

mer än detta enda. Den ofläckade buken gör, att djuret starkt

påminner om ett par i sydligare länder, t. ex. Tyskland, an-

träffade arter, nämligen Molge alpestris Laur. och palmata

Schn., från hvilka det dock lätt skiljes genom en hel del viktiga

karaktärer, hvarför en förväxling naturligtvis aldrig behöfver

ifrågakomma. I sin »Skandinavisk Fauna», tredje delen, Am-

fibierna, Lund 1842, beskrifver Sven Nilsson en egendomlig

vattenödla under namn af brunnödla, Triton alpestris Laur.,

som af baronerna von Duben tagits vid Rönneberga nära Lands-

krona. Som bekant har denna uppgift visat sig bero på fel-



252 FAUNA OCH FLORA

bestämning. 1 Förmodligen var exemplarens buk ofläckad, hvilket

hos stora vattenödlan — den föregifna Molge alpestris tillhörde

nämligen denna art -- icke så sällan inträffar. Både i Upland

och Dalarna har jag iakttagit dylika exemplar, där åtminstone

ett ganska bredt parti längs bukens midt varit ofläckadt. Egen-

Fot. Gärda J ungberg.

Fig. 2. Molge vulgaris L. rf. Till vänster normalt, till höger ljust exemplar

(desamma som i föreg. lig j. — Naturlig storlek.

domligt är emellertid, om Nilsson enbart af färgteckningen

låtit sig förledas till sitt misstag, ty såsom en anmärkning å

sid. 116 i hans nyssnämnda arbete visar, kände han af Molge

vulgaris exemplar med ofläckad undersida.

Sistlidna sommar fann jag också i Dalarna ett något

ovanligt tecknadt exemplar af mindre vattenödla. Djuret, som

är en <j> mätande 9 cm. i längd och således uppnående artens

1 Se Lönnberg: De svenska ryggradsdjurens vetenskapliga namn.

Fauna och Flora 1907, p. 185, not 2.
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maximidimensioner, afviker genom sina å buken förhållandevis

stora (och tätt ställda) fläckar, hvilket kommer det att i ifråga-

varande afseende mer likna en hanne af samma art. Individet

togs i Igeltjärn vid Styrsjöbo i Leksands socken den 16 juli

(se fig. 3).

Fot. Gärda J ungberg.

Fig. 3. Molge vulgaris L. 9- Till höger normalt, till vänster ovanligt stor-

fläckigt exemplar. — Naturlig storlek.

I förbigående må påpekas, att såväl lilla som stora arten

träffas rätt allmänt i Leksands socken. Det kan kanske i detta

sammanhang förtjäna omnämnas hur långt larvutveckligen här-

städes hade fortskridit i juli månad 1918, då jag hade tillfälle

att göra mina iakttagelser. Från följande lokaler föreligga fynd:

1. Skebergstjärn b
/i. Cirka 250 m. ö. h. Några 10 mm.

långa larver. Framben väl utvecklade, bakben ej antydda.

2. Tjärn i närheten af föregående 10
/i. Samma utveck-

lingsstadium som föreg.
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3. Tjärn vid sjön Oppejen 7
/V- Cirka 305 m. ö. h. En

25 och en 20 mm. lång larv. Den större med bakre extremi-

teter antydda såsom 1 mm. långa utskott. Främre extremiteter

naturligtvis väl utvecklade.

4. Igeltjärn
16

/7. Torde ligga ungefär 185 m.ö. h. Flera 20—

30 mm. långa larver, de större med antydda bakre extremiteter.

Fot. Gärda J ungberg.

Fig. 4. Larver af vattenödla, sannolikt Molge vulgaris L Till vänster nästan

opigmenterad form från Småland. I midten medelmörk form från Dalarna.

Till höger ovanligt mörk form från Upsala. Exemplarens ålder något olika

(stigande från vänster till höger). — Dubbel naturlig storlek.

5. Svarttjärn och Stordammen 18
/7 och 2l

/i. Cirka 340

resp. 240 m. ö. h. Flera cirka 15 mm. långa larver med främre,

men utan bakre extremiteter.

6. Gräfd vattengrop nära Laknäs 2i
/i. Cirka 170 m. ö. h.

Flera 30-35 mm. långa larver. Yttre gälar väl bibehållna.

Äfven bakre extremiteter väl utvecklade. Fensömmar ännu

kraftiga
1

(se den mellersta larven i fig. 4).

1 De äro af samma storlek som hos den ljusa larven på samma figur,

hvilket dock ej framträder på bilden. Tyvärr synas å figuren de två larverna

till höger betydligt mera överensstämmande i pigmenteringt ns styrka, än de

i verkligheten äro. Dock hoppas jag det med tillräcklig tydlighet framträder

att den mellersta larven å ryggsidan ej är enfärgade mörk.



OM FÄRGTECKNING OCH FÄRGFÖRÄNDRING HoS VATTENÖDLA OCH LAKE _>
5 5

Af ofvanstående framgår, att metamorfosen var olika långt

framskriden å olika lokaler vid ungefär samma tid. Egen-

domligt synes, att larverna i den högt belägna tjärnen vid

Oppejen voro längre komna än de samtidigt på lägre lokaler

iakttagna (jfr lokalerna 1 och 2). De förras kroppsmassa torde

vara 10—20 gånger så stor som de senares. Här kunna ju

flera tillfälligheter ha spelat in, såväl tidpunkten för ägglägg-

ningen som näringsförhållanden. Ä andra sidan äro larverna

i den äfvenledes högt liggande Svarttjärn föga utvecklade trots

den långt framskridna sommaren.

Ehuru mitt material är alldeles för obetydligt för att tillåta

några säkra slutsatser, anser jag det dock ganska troligt, att

på vissa lokaler inom Dalarna och följaktligen äfven inom

andra nordliga delar af Mo/ge-arternas utbredningsområde, larv-

utvecklingen ej alltid hinner afslutas under sommarens och

höstens förlopp. En öfvervintring i vattnet skulle i så fall bli

följden. Detta förefaller mig så mycket mer sannolikt, som

man äfven i rätt sydliga trakter, t. ex. Upsala, mycket sent

på hösten ofta finner larver, som ännu äga väl utvecklade

yttergälar och som man vidare vet, att t. o. m. i ännu sydligare

trakter larverna stundom öfvervintra i vattnet och äfven kunna

nå könsmognad på larvstadiet. Nilsson nämner i sitt citerade

arbete, att vattenödlorna kunna bibehålla gälarna till påföljande

vår, men uppgifver ej, om han själf iakttagit dylika i Sverige

(p. 111). Från Danmark har nyligen beskrifvits en öfverviu-

trande larv af Molge vulgaris. 1 Det synes mig troligt, att isyn-

nerhet i tjärnar på de norrländska myrarna, hvilka ju äro be-

kanta för sin frostländighet och starka afkylning redan tidigt

under hösten, dylik öfvervintring på larvstadiet skulle kunna

äga rum ej så sällan, isynnerhet som näringsförhållandena i

humussyrehaltigt vatten af vissa kemiska grunder icke äro de

bästa. Det vore ganska intressant att erhålla säkra uppgifter,

som kunde bevisa en eventuell öfvervintring. Mina egna iakt-

1 K H. Stamm: Eine öberwinterte Larve des kleinen Wassersalamanders

(Triton punctatus L.\TR.J aus Dänemark. — Internationale Revue d. ge.v

Hvdrob. und Hydrogr. Biol. Suppl. Leipzig 1912— 1913. Se älven H. F. 1

Juxgersen: Krybdyr og Padder. — Danmarks Fauna. 1. Kobenhavn 1907.
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tagelser äro otillräckliga, men kanske peka de mycket unga

larverna från den 5 och 10 juli samt de obetydligt utvecklade

från den 18 och 21 juli hän på en sådan möjlighet. 1

Slutligen ber jag få tillfoga några reflexioner med anledning

af larvernas pigmentering. Den 2 juli 1917 gjorde jag ett in-

tressant fynd af Molge larver i en lergrop i Småland i när-

heten af sydändan af sjön Ralången (vid Måludden). Såsom

framgår af fig 4, bilden längst till vänster, äro dessa larver

så godt som opigmenterade. Djuren ägde en så förvånande

likhet med fiskar, att jag en lång stund stod och tittade på

dem, innan jag kunde få klart för mig att det var fråga om

vattenödlor. De voro nämligen nästan lika genomskinliga som

vattnet, dock med en svagt gulaktig färgton, och det var i

första taget omöjligt att observera, att de voro försedda med

ben och yttergälar, hvilket allt bidrog till fisklikheten. De

påminde ej obetydligt om den vid vår västkust förekommande

Aphya mimita Risso (pellucida /. Då det kan vara af intresse

att se djurens utseende, är här ett exemplar affotograferadt och

till jämförelse två mera normalt färgade sådana. I alla tre

fallen rör det sig med största sannolikhet om Molge vulgarisr

Som synes, förekomma hos det ljusa exemplaret starkare pig-

mentanhopningar knappast alls. Starkt utpräglad är pigmente-

ringen egentligen blott utefter stjärtsömmens kanter (hvilket

ej synes af figuren), synnerligen svag däremot utefter ryggen

samt saknas på öfriga ställen fullständigt. Man skulle nästan

kunna- beteckna larverna som ett slags albinoformer, om icke

ögonen voro synnerligen kraftigt pigmenterade. 3

1 Som bekant, öfvervintrar stundom älven larven al lökgrodan, Pelo-

bates fitsciis La ur.

2 Som bekant, låta sig larverna ännu ej tillförlitligt bestämmas.
3 Af bilden framgår, att ögonen äro kraftigt utvecklade och större än

hos de till jämförelse lotograferade larverna. Måhända skulle man kunna

vara böjd att tolka detta förhållande på samma sätt som den afvikande färg-

teckningen, nämligen såsom en följd af uppehållsortens beskaffenhet (se ne-

dan). Det grumliga vattnet skulle möjligen kunna tänkas ställa ökade kraf

på svnorganens funktion och därigenom föranleda en kraftigare utveckling at

desamma. Innan denna fråga blifvit närmare undersökt, synes mig dock ett

dylikt antagande väl vågadt, äfven om behörigt afseende fästes vid Triton-

larvernas stora plasticitet och anpassningsförmåga; jag tänker särskildt på
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Vad jag emellertid här särskildt ville framhålla, är min

bestämda uppfattning, att den svaga pigmenteringen i huden

hos dessa larver sammanhänger med vistelseortens beskaffen-

het. Som nämndt, togos de i en grund lergrop. Vattnet var

fullkomligt ogenomskinligt af uppslammade gula lerpartiklar,

och bottnen utgjordes uteslutande af ljusgul lera. Det är tydligt,

att bottnens beskaffenhet på ett eller annat sätt inverkat på

djurens färgteckning. Att tänka på någon mutation e. dyl. är

i detta fall naturligtvis orimligt. Uppenbarligen är det ej fråga

om någon ärftligt fixerad egenskap utan helt enkelt om lokal-

variation (ståndortsmodifikation, somation, fenotypiskt betingad

förändring). Fyndet af dessa larver framkallar osökt tanken

på en jämförelse med de vidtbekanta KAMMERER'ska försöken

med den vanliga eldsalamandern (Salamandra maculosa). Som

bekant är dessa försöks värde ur ärftlighetssynpunkt mycket

omtvistadt, och det föreligger äfven uppenbara falsarier från

Kammerer's sida. Bortsedt från ärftlighetsmomentet, bevisas

dock genom dessa experiment, att den mark, på hvilken djuren

vistas under uppväxttiden, inverkar på färgteckningen och att

under en följd af generationer en stegring af denna inverkan

visar sig. Djur, hållna på mörk botten, bli mörkare än nor-

mala, djur på ljus botten bli ljusare. Det är här sannolikt

icke fråga om någon småningom skeende förflyttning af pig-

mentet, något som med afseende på de af mig funna larverna

säkert kan bestridas, utan om pigmentreduktion. Utan tvifvel

hade det varit af stort intresse att närmare få följa larvut-

vecklingen i lergropen, något som dock tyvärr ej lät sig göra,

då jag redan samma dag måste lämna lokalen.
1

linsens regeneration. Lika sannolikt synes, att den olika ögonstorleken sam-

manhänger med det utvecklingsstadium, på hvilket djuret befinner sig. Den opig-

menterade larven är nämligen sannolikt något yngre än de på samma foto-

grafi af bildade. Som bekant, reduceras vid metamorfosen en del organ och

kroppen krymper samman. Det är ej omöjligt, att älven ögonen kunna röna

inverkan af den då försiggående, genomgripande förändringen.

1 Då jag således ej haft tillfälle att själf anställa några experimentella

undersökningar, har jag ej heller brytt mig om att sätta mig in i hithörande,

säkerligen ganska rikhaltiga litteratur. Pigmentelingen hos amfibierna har på

sista tiden studerats bl. a. af M. E. Johnson (The Control of Pigment hor-

17— IS4M». Fauna och Flora 1918. Haft. (i.
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Att den svaga pigmenteringen i ifrågavarande fall beror

på bottenfärgen är så tydligt, att det ej behöfves några bevis

därför. Jag kan dock anföra, att jag iakttagit ytterligare ett

fall af öfverensstämmelse mellan färgteckning och bottenfärg

hos larver af lilla vattenödlan. För alla Upsalazoologer torde

de s. k. Lassby backar vara välbekanta, ett skogsparti väster

om staden, där talrika kärr och i graniten sprängda vattenfyllda

dammar finnas. Dessa dammar äro således verkliga klipp-

bäcken med ogenomsläpplig botten, hvilket förorsakar ett

stagnerande vatten, kännetecknadt af dålig eller nästan ingen

omsättning och brunaktig färg, beroende på anhopade humus-

ämnen och till ringare del äfven utlakade järnsalter. Vattnet

är så mörkt, att man ofta ej kan skönja den likaledes mörka

bottnen på 1 å 1,5 meters djup. Botten och stränder utgöras

som nämndt af granit, hvilken mörknat betydligt, och synas

nästan svarta. I flera af dessa dammar finnas vattenödlor och

deras larver, och det är intressant att iakttaga, att dessa

larver äro synnerligen starkt pigmenterade å öfversidan (å

undersidan äro som bekant alla vattenödlelarver ljusa, ofär-

gade). Äfven i detta fal! råder således en god öfverensstäm-

melse mellan djurets färg och omgifningens, så god, att en

stillastående larv är ytterst svår att upptäcka (se fig. 4 bilden

längst till höger). Den mellersta larven slutligen å fig. 4 här-

stammar från en med sandblandad lerbotten försedd vattengrop

från Laknäs i Dalarna och intar i färgteckningen en mellan-

ställning, i full öfverensstämmelse med bottenfärgen i detta fall.

Jag har förut haft tillfälle att påpeka en del fall rörande

vattendjur, där en liknande öfverensstämmelse mellan djurets

färg och uppehållsortens är tydlig nog. Särskildt vill jag här

ation in Amphibian Larvas. Universitv of California Public, in Zoolog}'.

Bd. 11), S,
J.

Holmes (Observations on Isolated Living Pigment Cells Ironi

the Larvye of Amphibians. Ibid. — The Movements and Reactions of Iso-

lated Melanopbores of the Frog. Ibid. Bd. 13), D. Hooker (Amoeboid Move-

ments in the Corial Melanopbores of Råna Amer. Journal Anat. Bd. 16)

ocli E. Gaupp (A. Ecker's und R. \Yh;dersheim's Anatomie des Frosches etc.

Dritte Abteilung, Braunschweig 19O-I). Under olika utvecklingsstadier synas

melanoforerna kunna förhålla sig olika. Förnyade och mer ingående under-

sökningar äro nog erforderliga.
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fästa uppmärksamheten på en skinnbagge, Corixa fabricii

Fieb. (se Entomol. tidskrift 1916, ss. 219—220), som jag funnit

i lergropar på skilda ställen inom Sverige. Det kan tilläggas,

att denna ljusa art äfven förekom tillsamman med de opig-

menterade vattenödlelarverna i gropen vid Ralången. Arten

afviker från de flesta andra Corixa-ariev just genom sin ljusa

färg och sin uppehållsort, i det den med tydlig förkärlek väljer

lergrafvar. Hvad beträffar de morfologiska strukturkaraktärerna

är arten en synnerligen god art, och det synes mig högst

sannolikt, för att ej säga själfklart, att färgteckningen i detta

fall är fullt ärftligt fixerad. Beträffande vissa vattenkvalster

har jag äfven kunnat konstatera en synnerligen långt gående

öfverensstämmelse af nu omnämnd art (om ärftligt fixerad eller

ej har jag ej kunnat afgöra ännu), men jag skall här ej när-

mare gå in på denna sak.

Ett fenomen af helt annan beskaffenhet är den hastiga

färgväxling, som äger rum hos vissa andra djur, och hvarpå

kameleonterna erbjuda det kanske mest kända exemplet. Sedan

gammalt är emellertid bekant, att äfven vissa fiskar, t. ex.

flundror, besitta denna förmåga i hög grad. 1 En af de senaste

undersökningar, som anställts häröfver, är utförd af F. B.

Sumner. 2
I Sverige synes man föga ha studerat sambandet

mellan bottenbeskaffenheten och djurens färgteckning. En iakt-

tagelse, som jag för 10 år sedan gjorde på vanlig lake (Lota

lota) må här anföras, ehuru den är utan större värde. Jag

har heller icke ansett det löna mödan att i litteraturen se

efter, om förut några uppgifter finnas om färgförändring hos

lake. En solig dag i början af augusti gick jag nere vid Sko-

fjärdens strand för att samla lakungar, hvilka där förekomma

allmänt under stenar i strandvattnet. Vanligen äro de en half

decimeter långa. Bottnen på dessa lokaler är ganska mörk,

ehuru ej alls så mörk som lakarna, hvilka syntes helt svarta,

där de lågo på bottnen sedan stenen blifvit bortlyftad. När

fyra exemplar blifvit fångade, placerade jag dem i en med vatten

1 Detsamma »aller den även hos oss förekommande Gobius flavescens.
2

F. B. SuMNER i The Journal ot" Experim. Zoology. Bd. io, 1911.
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fylld bleckskopa, hvilken invändigt var alldeles rostig och där-

för rödaktig. Efter omkring 3 minuters förlopp hade tre af

lakarna förändrat sin färg till oigenkännlighet: den var grågul-

aktig, mycket ljus, på vissa ställen tydligt stötande i rödt all-

deles som bottenfärgen, med hvilken de sålunda mycket väl

harmonierade. Den fjärde laken däremot förblef af någon an-

ledning svart, så länge jag iakttog honom.

En af de lakar, som på detta sätt bytt om färg, öfver-

flyttades sedan till en liten vattenfylld grop på stranden. Vattnet

var rent och klart. Sedan laken legat där en stund, återtog

den så småningon] sin svartaktiga dräkt, oaktadt bottnen var

grågul, hvarför den mindre stuckit af mot denna, om den bibe-

hållit sin föregående dräkt. Det kan således tyckas, som om

dessa färgförändringar icke direkt afsåge djurets skydd, isyn-

nerhet som lakarna vid infångandet äfvenledes voro svarta.

Emellertid kan nog den svarta färgen i detta fall ändå tydas

som skyddsfärg, enär djuren vistades under stenar, där ju be-

lysningen var m. 1. m svag. Om alltid en dylik förklaring kan

passa, vill jag emellertid lämna osagdt. Då jag nästa dag ånyo

undersökte några lakar, fick jag den uppfattningen, att färg-

förändringen i första hand beror på växlingar i belysningens

styrka. Sedan en sten upplyftats och en svart lake anträffats

därunder, öfvertlyttades denna till en bleckburk med ljus botten

och höga sidor, hvilka dämpade och utestängde det direkta

solljuset. I denna förblef laken mörk trots bottnens ljusa färg-

ton. En annan lake, som fick ligga kvar under den sten, där

den hittades, och blef utsatt för starkt solsken, förändrade snart

sin färg till grågulaktig.

Sannolikt synes väl ändå, att färgväxlingarna afse djurets

skydd och att de i de flesta fall framkalla en färg, som har-

monierar med bottnens. Iakttagelserna synas emellertid —
ehuru de äro alltför obetydliga för att man skulle kunna bygga

något på dem — stå i en viss motsättning till Sumner's.

Sumner fann nämligen, att det uteslutande är bottnens färg

som inverkar, och att belysningen icke spelar någon roll för

anpassningen. Det synes mig, som om laken skulle kunna
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erbjuda ett lämpligt försöksobjekt för nya studier i denna

riktning. De af mig ofvan anförda iakttagelserna öfver lake

äro alldeles otillräckliga att ens afgöra, huruvida färgväxlingarna

hos denna fisk och hos flundror äro af besläktad natur, om
också detta synes mig sannolikt.



Om Tetraogallus caspius.

Af

Rob. Nicolin.

id genomseende af en del äldre årgångar af

Fauna och Flora återfann jag bl. a. i åttonde

årgången — år 1913 — sidan 193 under

smärre meddelanden äfven artikeln om »asia-

tiska berghöns».

jÖ .-. $t£\ Då möjligen en liten komplettering af en

representants för släktet (T. caspius) lefnadsförhållanden kan

vara af intresse, vill jag här meddela några personliga iakt-

tagelser. Fågeln är på Norra Persiens högre bergskedjor icke

alltför sällsynt, hvilket bl. a. framgår däraf, att den ej så säl-

lan torgföres i Téhéran. Så finnes den ehuru undantagsvis på

de högsta, sterila höjderna vid Djadj-e-rud, omkring 30 km.

norr om hufvudstaden, något allmännare vid Zendjan ungefär

lika långt sydväst om staden och tämligen allmänt kring Sha-

restanek väster ut alltjämt på samma afstånd. Ej heller synes

den vara sällsynt på Demavend 90 km. från hufvudstaden.

Fågeln heter på persiska Cabk-e-dari, motsvarande »kungs-

höna» till skillnad från Caccabis chukar, som heter Cabk. Den

synes sällan eller aldrig — annat än möjligen under mycket

stränga och snörika vintrar — gå nedom 2 000 m. höjdgrän-

sen. En iakttagelse, som äfven framhålles af den enastående

kännaren af Persien, General Hotoun Schindler i hans bok

»The eastern Persian irak». Från denna gräns och upp till

öfver 3 600 m. höjd synes kungshönans egentliga uppehållsort
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vara att söka.* Terrängen utgöres af fullkomligt kala bergs-

skrafvel med mer eller mindre förvittrande toppar och slutt-

ningar med den allra mest minimala vegetation, ej ett träd, ej

en buske. Kammen eller toppen af dessa bergskedjor såväl

som de öfre sluttningarne äro ofta täckta af ett helt lager af

flata, tunna stenskifvor af svartgrå skiffer.

I början sökte jag oftast kungshönan förgäfves, men sedan

jag lärt känna det ytterst egendomliga men karakteristiska

lätet hade jag bättre framgång. Lätet återger illusoriskt det

ljud, som uppstår, då ett större djur t. ex. en mufflon under

sin flykt sätter de smala skifferflisorna i rörelse, så att de

klinga mot hvarandra. Det uppstår en spröd ton eller klang,

något påminnande om den, som uppstår, då en kall vinterdag

tunna isbitar kastas ut över glanskis.

Lätet är mycket starkt och höres i den klara bergsluften

på minst ett par kilometers afstånd. Första gången jag hörde

ljudet, var ofvanför Shah Nazr-ed-Dins jaktslott Sharestanek.

I början trodde jag, att ljudet uppkom genom något bergfårs

eller någon stengets flykt i skraflen. Som jag emellertid för-

gäfves med min 18 X Buschkikare granskat sluttningen, beslöt

jag mig för att gå på ljudet, som också i längden dels ver-

kade alltför utdraget, dels återkom alltför spontant för att

kunna hafva det utsprung, jag först tänkt. Så småningom fick

jag också lön för mödan, i det jag fick se fåglarne. De voro

vid tidpunkten för detta studium — i slutet af juli — samlade

i kullar på i allmänhet 6 å 9 fåglar och hålla sig allra högst

upp emot topparne, som här nådde 3 600 m.

De äro ytterst skygga och varsamma. Springa undan

redan på ett par hundra meters afstånd, alltjämt uppåt, för

att så, när man äntligen nått toppen, taga en långflykt på en

eller annan kilometer utför sluttningen — hvarpå man under

många böner har att börja om leken från början. Jag har

offrat åtskilliga dagar på smygjakt efter detta ytterligt svår-

åtkomliga villebråd och dock ej lyckats personligen skjuta ned

någon. Det enda skinn jag lyckades förvärfva åt riksmuseum

köpte jag —
- på torget!
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Aldrig lyckades jag förmå någon af dem, lika litet som

någon C. chukar att trycka.

Flerfaldiga gånger lyckades jag visserligen krypa fram på

mycket godt hagelhåll och hade godt tillfälle att med och utan

kikare studera dem, men så fort jag sökte smyga fram geväret,

slängde de sig blixtsnabbt utför någon kant eller afsats, utan

att jag hann skjuta. En enda skadsköts, men kunde ej åter-

finnas.

Emellertid meddelade mig perserjägare på platsen att

Cabk-e-dari under häckningstiden — maj månad — visa föga

skygghet, något som ju torde vara helt naturligt.

Troligt är väl att de på mera orörda jaktmarker äro mindre

svåråtkomliga, men för min del anser jag vida lättare att krypa

på bergsfår än på de i än högre grad lungor och ben pröfvande

Cabk-e-dari; åtminstone i den gudsförgätna natur, där jag for-

merat deras bekantskap.

Vexiö i November 1918.



Om utbredningen af fisken Myoxocephaius

quadricornis (L.), af fam. Cottidae, och om
i samband därmed stående frågor. 1

Af

L. S. Berg.

Ofversättning från ryskan af Biblioteksamanuensen Greta Ekelöf.

"""en fyrhornade simpan, Cottus quadricornis

Linné eller,enligt nutidens nomenklatur, Myoxo-

\^!^^S^\cephalus quadricornis (L.), förekommer längs

jkusterna af Östersjön, Norra Ishafvet i Eu-

[ropa, Asien och Amerika samt, slutligen, utmed

!1=^^^SS5S några kuster af Berings haf. Den bildar i söt-

vattenssjöar i Sverige, Finland, norra Ryssland samt i Nord-

amerikas stora sjöar en rad former, för hvilka skall redogöras

här nedan.

I. Geografisk utbredning.

1. Hafsformen af M. quadricornis kännetecknas däraf, att

hos vuxna individer finnas på öfre delen af hufvudet bakom

ögonen två par väl utvecklade knölar, af hvilka de främre äro

större än de bakre. Ögonen äro runda, deras längddiameter

hos vuxna jämt 12—17% (hos unga ända till 21%) af hufvu-

dets längd. Afståndet mellan ögonen är hos fullvuxna något

mer än ögats vertikaldiameter. Längden 250 300 m., sällan

ända till 325 m.

1 Ur: Bulletin de 1'Acaclémie Imp. d. Sciences, St. Pétersbourg, (6) T.

10 (1916;, pp. 1343—1360.
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Denna circumpolära form är utbredd ifrån Murman längs

alla kuster af Norra Ishafvet i Europa, Asien och Amerika ända

till östra Grönland. Vid Murman finnes den blott i Kolabuk-

ten
1

, längre åt öster utmed Murmankusterna påträffas den ej.
2

Den förekommer ånyo i Hvita hafvet, längs västra kusterna af

Kanin, och äfven vid ön Kolgujew. Ej sällan påträffas den ut-

med kusterna af Novaja Zemlja, i Kariska hafvet, framför myn-

ningarna af Ob, Jenisej, Lena, vid Nysibiriska öarna och vid

kusterna af halfön Tschukotski. Den påträffas äfven i Berings

haf: i Vetenskapsakademiens [i St. Petersburg] Zoologiska mu-

seum finnas exemplar från floden Anadyr; den har visat sig

utanför fortet St. Michael (Alaska) och utanför mynningen af

floden Kvichak, som faller ut i Bristolviken. Slutligen har den

blifvit funnen vid ön Kadiak. 3 Vid kusterna af Kamtschatka

har den ej anträffats.
4 Den påträffas vid alla arktiska kuster

i Nordamerika och går i norr ända till 8272° nordlig bredd;

den förekommer vid kusterna af Grönland, såväl åt väster

som öster, men, märkvärdigt nog, endast norr om polcirkeln.
5

Den är funnen vid kusterna af Labrador, nämligen vid Hudson-

viken 6
, och slutligen vid kusten af Atlanten, i Yankee Harbor

midt i Mary's Islands (vid ön Kap Breton under 46° nordlig

bredd).
7 Vid kusterna af Island har den aldrig blifvit funnen,

och likaså ej heller vid Norges kuster. I Nordsjön har den ej

anträffats, ehuru det finns en antydning till förekomst af denna

1 K. Derjlgik. Kolavikens fauna. Zap. Akad. Nauk FMO. (8), 34,

N:r 1, 1915, sid. 594 [Vet. Akad.]
2 Muntligt meddelande af Prof. N. M. Knipovitsch.
3 Evermann & Goldsbokough. The fishes of Alaska. Bull Bureau of

Fisheries, 26 (1906), 1907, p. 317 (under namn af Oticocottus hexacornis (Rich.)).

4 Den motsatta åsikten af Pallas (Pallas. Zoogr. rossoasiat. 3, 181 1, p.

127) är oriktig, hvilket äfven Tilesius, vid observerandet af det citerade stäl-

let af Pallas, bekräftar.

5 A. Jensen. Meddelelser om Grönland, 29, 1904, p. 219.
6 Bean. Proc. U. S. Nat. Mus., 4 (1891), p. 128 (York Factory; under

benämningen Cottus labradoricus Girard).
7 Girard. Boston Journal Nat Hist., 6, 1850, p. 247 (under benämnin-

gen Acanthocottus labradoricus Gir.). Formel för det enda exemplaret D
VIII, 17; A 14. Hos M. quadricomis vanligtvis 13— 15 strålar i den andra

ryggfenan. Om Girards uppgifter ej äro orik-tiga, hafva vi då här möjligen

en underart.
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fisk i La Manche vid Weymouth och annorstädes — i Skott-

land vid Banffshire, där den påträffades i magar på andra

fiskar.
1

I Kattegatt har den en gång blifvit funnen vid Kullen.
2

I västra delen af Östersjön mera sällan, händelsevis anträffad vid

kusterna af Mecklenburg och Pommern, men är mycket vanligare

norr om Gottland, i Rigaviken, Finska viken (ända till mynningen

af Neva) och i Bottniska viken (norrut till staden Torneå). 3

Den går fram till mynningarna af floder och stundom in

i själfva mynningarna, i synnerhet små exemplar; de unga

individen, som ha en längd af 15-25 mm., påträffas i floder

på de Nysibiriska öarna och på Kolgujew. I Vetenskapsaka-

demiens [i St. Petersb.] Zool. mustum finnes ett exemplar, 66

mm. långt, som tagits af A. S. Skorikov den 26 jan. 1909 i

Nevafloden vid Petrogad (ur vattenledningen). Den påträffas i

mynningen af floden Tuloma (Kola-viken) och i floden Narowa.

Pallas (loc. cit.) häntydningar på befintligheten af denna art i

Bajkal och Jenisej äro utan tvifvel oriktiga: högre än i Jeni-

sejviken stiger den ej upp, och i själfva Jenisej och ännu

mindre i Bajkal har något exemplar ej påträffats.

Hvadden vertikala utbredningen angår, påträffas den vanligen

vid kuster ända till ett djup af 10 m., men stundom djupare: i Riga-

viken har den blifvit funnen på ett djup af 21 m. 4
, och i Kariska

hafvet till och med på 198 m. djup (temperaturen här — 1,8°).
5

I sötvattenssjöar i Europa och Nordamerika förekomma

följande former:

2. Myoxocephalus quadrlcornis morpha lömibergi Berg (L.

Berg. Rysslands sötvattenfiskar. M. 1916, sid. 431). Påträffas

i sjön Mälaren vid Stockholm och i Ladoga. Den bildar, af

yttre kännetecken att döma. en medelform mellan hafsfor-

men och morpha relictus (se nedan). Knölarna på öfre delen

1 Day. Fishes of Great Britain and Ireland, i, 1880, p. 54.

2 1". Smitt. Scandinavian Fishes, 1, 1892, p. 178.

3 Man liar vissa grunder för att tänka sig, att den i Östersjön förekom-

mande M. quadricornis något skilt sig från de arktiska formerna och liksom

bildar en underart. Se härom Jexsux, loc. cit., p. 229—231.
4 E. Suvorov. Trudy Balt. Eksp., 2, 1913, sid. 39.

5 L. Breitfcs. Trudy [Arbeten] Murman vetensk. industr. exped. 1906.

Petrogr. 191 5, sid. 338.
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af hufvudet äro svagt utvecklade, och de bakre äro större än

de främre eller lika stora. Ögats längddiameter 15— 18% af

hufvudets längd. Afståndet mellan ögonen vanligen större än

ögats vertikaldiameter. Ryggplåtarna på kroppen äro svagare

utvecklade än hos hafsformerna. Längden i Ladogasjön (så-

vidt man känner till) 165 mm., i sjön Mälaren 281 mm.

Denna form blef först sedd i sjön Mälaren af Prof. Lönn-

berg år 1904.
l Ar 1914 erhöll jag af A. S. Skorikov 3 exem-

plar af samma form från Ladogasjön, funna på följande platser:

1) något söder om ön Konnevits, 18 verst därifrån och 8—
9 verst från fastlandet, på ett djup af 33 m., där temperaturen

d. 27.8. 1916 var 8,8° C; längden 165 mm.

2) på ett ungefärligt djup 122m.,d.26. 7. 1906; längden 130 mm.

3) i norra delen af Schliisselburgerviken, på samma parallell

som udden Osinovets, 6 verst från västra stranden, på ett ungefär-

ligt djup af 13 m., där temperaturen d. 8. 8. 1915 var 7—8° C;

längden 51 mm.

Förekomsten i Ladogasjön af den fyrhornade simpan var

redan förut känd enligt uppgift af Malmgren (1863); denne

påpekade, att den fanns på ett djup af 40— 80 famnar och

liknade exmplar från sjön Vättern, men representerade en form,

som något närmade sig till M. quadr. från Finska viken.

Det är högst märkvärdigt, att i sjöarna på ömse sidor

om Östersjön finnes en och samma form af M. quadr. — ett

bevis för, att vi här hafva att göra med morpha.

Båda sjöarna — såväl Ladoga som Mälaren, utgjorde un-

der litorinatiden vikar af Östersjön .

3. Myoxocephalus quadricornis (L.) morpha relictus (Lillje-

borg). 2 Redan tidigt visste man, att i de svenska sjöarna Vät-

tern och Vänern fanns en stadigvarande form af M. quadr.

Den har sedan blifvit funnen i sjön Fryken (Sverige, sjön Vä-

nerns bäcken). Inom Rysslands gränser har den påvisats i

1 E. Lönnberg. On the occurrence of Cottus quadricornis in Lake
Mälaren and its variation according to the natural conditions. Bull. Geol.

Inst. of Upsala, 6, pt. i, 1904, p. 85—91, fig. 2.

2 Cottus quadricornis var. 7'elictus Lilljeborg. Sveriges och Norges
Fiskar, 1, 1891, p. 149 (sjön Vättern och Vänern).
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Ladogasjön, men som vi hafva sett, hänför sig denna upp-

gift till morpha lönnbergi. I Onegasjön har ingen tills dato

påvisat M. quadr. 1 Men i Vetenskapsakademiens [i St. Petersb.]

Zool. museisamling har det lyckats mig att finna två exemplar

från denna sjö, nämligen:

N:r 9 026 a. Petrosawodsk. GCnther. Hela längden 105

mm. <j> fullvuxen.

N:r 3S42. Onegasjön. I. S. Poljakow 1875. Hela längden

105 mm. J\

D VII—VIII, 14; A 14. Knölarna på hufvudet svagt ut-

vecklade eller helt och hållet borta; om de finnas, äro de bakre

större än de främre eller lika stora. Hos exemplaren från

Onega finnas inga knölar alls. Ögonen märkbart aflånga, stora

(med detta bibehålles kännetecknet på den unga åldern, äfven

karakteristiskt för den unga individen af hafsformen M. quadr.);

deras längddiameter utgör 22— 24 % af hufvudets längd; hos de

i Onegasjön förekommande 24—26%. Afståndet mellan ögo-

nen märkbart mindre än ögats vertikaldiameter. Plåtarna på

kroppen svagt utvecklade, hos N:r 9 026 a
alldeles borta, hos

N:r 3 842 finnes en början därtill. Längden på våra (könsmogna)

exemplar till 107 mm. Exemplaren från sjöar i Sverige hade

till 215 mm. längd (sådan var längden på ett af de exemplar,

som skickats mig af Prof. Lönnberg från sjön Vättern).

Det finnes en mängd uppgifter rörande befintligheten af

M. quadricornis i sjöar i Finland, men, på grund af frånvaron

af beskrifningar, är det svårt att med säkerhet säga, om vi ha

att göra med m. relictus eller m. lönnbergi. Platsen för före-

komsten hänför sig till sjösystemen Saimen och Päijänne, näm-

ligen: sjön Puruvesi 2
, sjön Virmavesi 3

, sjön Haukivesi i Saima-

systemet 4
, sjön Kallavesi, såsom vid Kuopio 5

; enligt all sanno-

1 Det är möjligt, att »Golovan» eller löparen, hvilken, enligt Pktroy

(Olon. Gub. Véd., [Känned. Olonska guvernem.] 1 886, sid 774) fiskarena i

Onegasjön skilja från stensimpan {Gottus gobid), är M. quadricornis ni. relictus.

2 Malmgren, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh., 12 (1869— 70), 1870, p. 104.

8 K. Levandek. Meddel. Soc. pro. fauna et flora fenn., 28, 1902; A, p.

74; B, p. 147.

* A. Mela. Ibidem =-- Medd. Soc. pro fauna et flora tenn.. 28, [902
;

A. p. 51—32; B, p. 147.
5 E. Suomalainen. Acta Soc. pro fauna et flora fenn., ,;. N:r 6, 1910, p. 1 1.
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enligt all sannolikhet äfven i sjön Keitele.
1 Hvad exemplaren

från sjön Kallavesi beträffar, så vet man, att deras längd van-

ligen är 106— 110 mm., man har äfven funnit större exemplar;

knölarna på hufvudet saknas helt och hållet; synbarligen står

denna form nära den i Onega förekommande.

Liksom sjöarna Saimens och Päijännes bäcken under post-

yoldiatiden icke täcktes af hafvet, så kan man möjligen tänka

sig, att i de här ofvan uppräknade sjöarna finnas, ej morpha

lönnbergi, men morpha relictus, såsom synes af hvad här ne-

dan omnämnes.

4. Högst märkvärdigt är, att i de stora nordamerikanska

sjöarna förekommer en form, som är antingen alldeles identisk

med M. quadricornls eller står den mycket nära.

Jag har haft tillfälle att undersöka tre exemplar, som vid

olika tider skickats mig från Smithsonian Institution, under

namn af Triglopsis thompsoni Girard. Ett af dessa, som här-

rör sig från sjön Michigan (Dr. P. Hoy's samling), befinner sig

i Vetenskapsakademiens [i St. Petersb.] Zool. museum (N:r

13 701). Hela dess längd är 85 mm., ögats längddiameter ut-

gör 26,6 % af hufvudets längd och 8,3 % af kroppens längd

(utom stjärtfenan). På hufvudet finnas alls inga knölar. D

VI, 14. Undersökningen af skelettet, som förut af mig gjorts'-',

har visat, att ingen skillnad från Myoxocephalus quadricomis

kan förmärkas. Detta exemplar är synbarligen — en typ af

nominalformen Triglopsis stimpsoni Hoy, som blifvit funnen

af Hoy i sjön Michigan och för första gången beskrifven 1910 3

efter ett exemplar från samma sjö. Liksom N:r 13 701 i Veten-

skapsakademiens [i St. Petersb.] Zool. museum, så saknar det

nyssnämnda exemplaret knölar på hufvudet och intet skiljer den

från M. quadricomis morpha relictus.

1 A. Luther. Fiskeri-Tidskrift för Finland, 1902 N:r 5 — 6, p. 3
(därifr.)

— D:r. A. Luther i Hälsingfors har haft älskvärdheten att låta mig få känne-

dom om några hittills för mig obekanta arbeten rörande Finland.

2 L. Berg. Die Cataphracti des Baikalsees. Viss. Ergebn. der Baikalsee-

Expedition unter Leitung des Prof. A. Korotneff, 3, 1907, p. 32.

3 D. S. Jordan and W. F. Thompson. Proc. U. S. Nat. Mus., 38, 19 10,

p. 77, fig. 2.
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I det citerade arbetet af Jordan och Thompson (1910, p. 75,

fig, 1) finnes beskrifven och afbildad ännu en form af simpan

från sjön Ontario under namn af Triglopsis ontariensis Jordan

and Thompson. Denna form utmärker sig genom höjden af

den 2:dra ryggfenan; på hufvudet finnas 4 oansenliga knölar;

D IX, 15. Längden på detta enda exmplar är 128 mm. Det

är utan tvifvel hanen af samma form, som blifvit beskrifven

och afbildad af de nämnda författarna under namn af Tri-

glopsis stimpsoni Hoy. I allmänhet tillväxer den andra rygg-

fenan starkt hos de könsmogna hanarna af Myox. quadricornis.

Detsamma kan iakttagas hos morpha relictus.
1

Tvenne exemplar af »Triglopsis thompsojii» , hvilka skicka-

des mig 1915, förvaras i det ichtyologiska kabinettet i Institu-

tet för Landthushållning i Moskva. De hafva tagits i Clam L.,

Michigan. Längden till 72 mm. Ögonens diameter 30, 7 % af

hufvudets längd. Inga knölar på hufvudet. Som exemplaren

äro mycket illa konserverade (synbarligen i till hälften digere-

radt tillstånd uttagna ur magen på någon annan fisk), så är

det omöjligt att kunna räkna antalet strålar i ryggfenorna.

Släktet Triglopsis, och tillika därmed äfven arten Tr. thomp-

soni, har år 1851 beskrifvits af Girard från sjön Ontario,

där den blifvit tagen ur magen på en lake (Lota lota maculosa). 2

Exemplaren voro tydligen i samma dåliga skick som mina, så

att man får tänka sig teckningen restaurerad. På denna ser

man, att den 2:dra ryggfenan är ganska hög (könstecken!) och

att den innehåller 18 strålar. Emellertid finnas på teckningen

af hela det afbildade skelettet (fig 11) 16 strålar. Vanligtvis

finnas hos Myox qtiadr. 13 15 strålar i den andra ryggfenan.

Det är således möjligt, att Girard tagit fel. Med undantag af

detta kännetecken finnas inga andra, som skilja Triglopsis

thornpsoni från Myox. quadr. ni. relictus.

1 T. ex. hos exemplar från sjön Vättern, N:r 3 336 i Vetensk. Akad. [i

St. Petersb.] Zool. Mus, längden 2:dra D 31 mm., höjden 30111111., hela kropps-

längden 142 mm. Hos Trigl. ontariensis är längden 2:dra 1) 26%, höjden

2:dra D 27% af kroppens längd till basen af stjärtfenan, som är jämt 128 mm.
2 Ci 1. Girard. A monograph of the Cottoids. Smithsonian contribu-

tions to knowledge, 3, Washington, 185 1, 4:0, p. 64—67, tab. 2, fig. 9.
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Hvad i allmänhet taget angår släktet Triglopsis Girard

1851 (= Ptyonotus GCnther 1860), så skilja Jordan och Ever-

man 1 detta från släktet Oncocottus Gill 1862, dit de hänföra

formen O. quadriconiis (vi kalla den Myox. quadr.), enligt föl-

jande kännetecken: hos Triglopsis: »på hjässan inga eller näs-

tan inga knölar och kammar, insjöformer», men hos Oncocottus

»på hjässan finnas knölar eller kammar, hafsformer». Men dä

utvecklingsgraden af knölarna varierar mycket starkt, så är

det tydligen omöjligt att på grund af detta kännetecken upp-

ställa tvenne skilda släkten. Och om man skiljer dem åt, så

är det naturligtvis äfven nödvändigt att till släktet Triglopsis

hänföra de svenska och nordryska insjöformerna af M. quadr.,

hvarpå för öfrigt de ofvan nämnda författarna själfva göra

häntydning. 2 Af dem påpekas upprepade gånger, att släktena

Oncocottus och Triglopsis knappast kunna skiljas det ena från

det andra. Ofvan har redan nämnts, att i deras skelett fin-

nas inga skiljaktigheter.

Alltså, om man bortser från den form, som beskrifvits un-

der namn af Triglopsis thompsoni, rörande hvilken ännu ej

blifvit definitivt fastställdt, huruvida man kan tänka sig den

såsom identisk med Myoxocephalus quadriconiis morpha relic-

tus eller, i själfva verket, såsom en särskild form eller art af

släktet Myoxocephalus, råder det alltjämt intet tvifvel om, att

i sjöarna Ontario och Michigan finnes en form, identisk med

M. quadr. ni. reHetas (det är denna, som beskrifvits under

namn af Triglopsis stimpsoni och Tr. ontariensis).

Vi hafva alltså framför oss ett utomordentligt intressant

fall af en bildning i Nordamerikas sjöar, i Sverige samt i Onega-

sjön af en och samma insjömorpha (m. relictus) ur hafsformen

Myoxocephalus quadriconiis. Detta är icke det enda exemplet.

En fullkomligt analog utbredning finnes af insjölaxen, Salmo

salar morpha relictus (Malmgren), hvilken förekommer i La-

doga- och Onegasjöarna, i sjön Vänern (beskrifven under namn

af S. hardinii Gunther och slutligen i Nordamerika, nämligen

1 Fishes of N. America, 2, 1898, p. 1 883, 2005.
2 loc. cit., p. 2 001, prim?
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i sjöar i Maine, New Hampshire, New Brunswick samt i sjön

St. John (Canada, Quecec).' Af kräftarter påträffas Mysis

oculata morpha relicta Loven i Ladoga- och Onegasjöarna, i

några sjöar i Finland, [Sverige,] Nordtyskland, Danmark, Irland

samt slutligen i de stora sjöarna i Nordamerika. Limnocalanus

grimaldii morpha macrurus Särs är utbredd i Ladogasjön, i

några sjöar i Finland och Sverige samt slutligen i de stora

sjöarna i Nordamerika.

2. Resultat.

Förekomsten af Myox. quadricornis, liksom äfven af några

andra arktiska djur, i, å ena sidan Östersjön — å den andra

— sjöar i södra Sverige och i Ladoga, tjänade, som kändt är,

Loven till grund för påståendet, att dessa former, hvilka han

kallade relikter, buro vittne om, att Östersjön och Hvita hafvet

fordom varit förenade medelst Ladoga- och Onegasjöarna. 2

Dessa synpunkter måste allmänt antagas vara riktiga. Visser-

ligen har Credner, hvad Ladogasjön beträffar, bestridt riktig-

heten af Lovens slutsatser, grundande sig på den omständighe-

ten, att vid stränderna af nämnda sjö ingenstädes påträffats

några sentertiära hafsaflagringar.
3 Det kan emellertid nu för

tiden ej råda något tvifvel om, att det glaciala Yoldiahafvet

medelst sjöarna Onega och Ladoga förenade Hvita hafvet med

Östersjön och denna sistnämnda med Skagerak medelst en sjö

i södra Sverige. Det faktiska beviset härför har nyligen läm-

nats af K. A. Wollosovitsch 4
, som beskrifvit postpliocena

hafsaflagringar vid stränderna af Onegasjön vid Petrozavodsk,

där man påträffat Tellina calcarea, Cardium ciliatum, Yoldia

arctica och andra arter. Synbarligen inträngde vid denna tid

1 Den amerikanska formen beskrifven som Salmo sebago GlRARD.
2 Loven. Öfvers. Vet. Akad. Förh. (1861) 1S62, p. 285 och (1862) 1863,

p. 463.
3 R. Credner. Die Reliktenseen. 2. Ergänzungsheft N:r 89 zu Peterm.

Mitt. 1888, p. 11— 13.

4 K. Wollosovitsch. Postpliocena hafs[aflagringar] vid Petrozavodsk.

Mäter. geol. Ros.sii. 23, 190S, sid. 297—318

18 — isis». Fauna och Flora 1918. Haft. 6.
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i Östersjöområdet Myox. quadricornis, en -form — utan tvifvel

arktisk — som ej borförts af Golfströmmens varma vatten,

hvilket framgår af dess frånvaro vid Norges kuster.
1

I Yoldia-

lager ha ännu inga lämningar af M. quadr. påträffats, men i

Hvita Hafvet och Norra Ishafvet lefva ännu i dag både Yoldia

arctica och Myox. quadr.

Frågan visar sig emellertid nu för tiden mycket mer in-

vecklad än under Lovens tid. Vi veta, att Yoldiahafvet i det

baltiska området aflöses af Ancylussjöns sötvatten, därefter af

Litorinahafvets saltvatten, som omfattade området kring sjö-

arna Mälaren och Ladoga, men ej utbredde sig till sjöarna

Vänern, Vättern och Onega, samt slutligen af den nuvarande

Östersjön, som är mindre salt än Litorinahafvet: i området vid

Ålandsöarna, där salthalten nu är 5 l
j% °/oo, var den vid lito-

rinatiden omkring 10 °/oo.

Alltså har M. quadr. i Östersjöområdet måst vara utsatt

för resultaten af, först sötvatten, sedan saltvatten och slutli-

gen ånyo något sötvatten. Huru kan man i sådant fall för-

klara, att den i Östersjön förekommande M. quadr. alls icke

eller knappast skiljer sig från den arktiska formen? Man skulle

möjligen kunna framställa det antagandet, att M. quadr. dog

ut i Östersjön, då denna under ancylustiden blef helt och hål-

let söt, men sedan åter under litorinatiden, då ånyo en för-

saltning af Östersjön ägde rum, invandrade från väster. Detta

motsäges emellertid, utom af paleontologiska fakta (hvarom

nedan), af den omständigheten, att M. quadr. nu för tiden saknas

i Nordsjön 2 och vid Norges kuster; alltså, under litorinatiden,

då det var varmare, fanns den ännu så mycket mindre där.

Vi hafva ett paleontologiskt bevis för förekomsten i Ancy-

lussjön af M. quadr. och just af morpha relictus. Väster om

1 Det bör anmärkas, att enligt H. Munthes åsikt (Studies in the late

quaternary history of Southern Sweden. Geol. Fören. Stockholm Förhandl.,

32, 1910, p. 1,235— 1
,236) inträngde M. quadr. i Östersjöområdet under Yoldiä-

tiden genom ett sund i södra Sverige från väster, nämligen — från Nordsjön.
2 Ehuru det finnes en eller två antydningar rörande förekomsten ai M.

quadr. i Nordsiön och till och med i La Manche, hafva vi här tydligen att

göra med exemplar, som händelsevis gått ut hit från Östersjön.
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Uppsala och norr om sjön Mälaren ha, vid Skattmansö, på

den absoluta höjden af 26 m., i aflagringar från ancylusperioden

påträffats följande former 1

:

Phoca foetida,

Myoxocephalus quadricornis morpha relictus,

Coregonus lavaretus s. str. (best. F. Smitt),

Bythinia tentaculata,

Sphaerium corneum,

Anodonta cygnea.

Pinus silvestris kottar,

Ainas glutinosa,

Betula verrucosa,

Betala odorata,

Pinus tremula.

De omnämnda M. quadr. m. relictus äro i allt lika med

exemplaren från sjön Vättern, hos hvilka icke finnas några

knölar på hufvudet; längden öfver 210 mm.

Vi hafva här framför oss en fullständig sötvattensfauna,

och, därjämte, en strandfauna. Följakligen uppkommer ej bil-

dandet af morpha relictus under inflytande af djupvatten så-

som lifsvillkor, som man kanske skulle kunna tro, därför att

M. quadr. m. relictus ej sällan förekomma på djupet af Ladoga-

sjön, utan är resultatet af en tillpassning till sötvatten.

Hvad Litorinahafvet angår, så lefde M. quadr. däri. Man

har nämligen i aflagringar från detta haf vid Norrköping (syd-

väst om Stockholm) på en höjd af + l,a till — l,o m. öfver

Östersjöns nuvarande nivå funnit lämningar af följande fiskar
2

:

Myoxocephalus quadricornis (man kan ej med bestämdhet

säga, om den är typisk eller om det är en form däraf),

Lucioperca lucioperca,

Pleuronectes platessa,

1 A. G. NATHORST. Om en fossilförande leraflagring vid Skattmansö i

i Uppland Geol. För. i Stockholm Förhandl., 15, 1895, p. 5^9— 587.

2 E. Lönnberg. Om några fynd i Litorina-lera i Norrköping 1907. Ar-

kiv för Zoologi, 1, \'r. 22, 1908, p. 1— 27.
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Bothus maximus,

Esox lucius,

Abramis bräma,

d. v. s. det är en fauna, som äfven nu för tiden lefver här.

Sålunda lefver i Östersjön, från Yoldiatiden och ända till

nuvarande tid, M. quadr. i en eller annan form. Huru skola

vi förklara denna oafbrutna fortvaro af dess existens i ett sjö-

bäcken, där de fysiska betingelserna snabbt ha växlat? Hvar-

för påträffa vi nu i Östersjön, trots förekomsten af sötvtten i

Ancylussjön, åter den typiska hafsformen af M. quadr.'?

Hypotesen om invandring böra vi, såsom ofvan sagts, för-

kasta. Återstå endast två antaganden:

1) antingen var Östersjöns »försötande» af Ancylussjön ej

fullständigt, och på somliga ställen (på djupen?) fanns kvar

salt vatten, -dit den typiska M. quadr. kunde taga sin tillflykt

för att sedan under litorinatiden åter utbreda sig

2) eller också förvandlades under ancylustiden den typiska

hafsformen af M. quadr. helt och hållet till morpha relictus,

men sedan, under litorinatiden, återvände morpha relictus ånyo

till sitt ursprungliga tillstånd af typisk form.

Denna sista hypotes, som nyligen framlagts af S/. Ekman 1

för att förklara en analog utbredning af kräftarten Limnocala-

nus grimaldii morpha macrurus, förefaller mig, oaktadt den

kan synas som en paradox, allra mest antaglig. Vi nämna ju

morpha just sådana variationer, där ärftlighetstecknen ännu ej

i tillräckligt hög grad blifvit bekräftade och där dessa bibehål-

las endast genom bevarande af de villkor, hvarigenom de fram-

kallats, samt förändra sig allt efter förändringen af yttre fak-

torer. Det förefaller oss naturligt, att hafsformen af M. quadr.

under betingelserna af sötvattenslif, förändrar sig till m. relictus

1 Sv Ekman. Studien uber die marinen Relikte der nordeuropäischen

Binnengewässer 2. Die Variation der Kopfform bei Limnocalanus grimaldii

und L. macridits. Intern. Revue der gesam. Hvdrobiol. und Hvdrogr., 6,

Dez. 1913 p. 335 — 371. Jag har funnit, att, hvad Myoxocephalus quadr. be-

träffar, en liknande synpunkt redan framlagts af Fröken Greta Philip i upp-

satsen: On relicts in the Swedish fauna. Bull. Geol. Inst. Upsala, 9 (1908—09),

1910, p. 134.
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och förblifver sådan, så länge vattnet fortsätter att vara sött. Hvar-

för ej medgifva.att m. relictas, då den kommer i salt vatten, återefter

ett bestämdt antal generationer förvandlas till den typiskaformen?

Synnerligen intressanta iakttagelser af N. Gaevskaja öfver

Artemia salina visa, att denna kräftart utomordentligt lätt till-

passar sig efter variationen i salthalten, hvilken reagerar på

dem genom förändringar af deras karaktärer. Dessa karaktä-

rer, som man helt nyligen lärt känna, bevaras och öfverläm-

nas i arf, så länge som den yttre omgifningen ej förändras.

Men sedan de yttre betingelserna (salthalten) en gång föränd

råts, förlorar Artemia salina mycket hastigt, under loppet af

2—3 generationer, de nya' karaktärerna och återgår till sitt

ursprungliga tillstånd.
1

Nu några ord rörande Limnocalanus grimaldii. Denna är

en kräftart, som förekommer i Norra Ishafvet från Östra Grön-

land till Novaja Zemlja, Nysibiriska öarna samt längre österut.

Den finnes i Bottniska viken och Finska viken; i södra delen

af Östersjön och i Kattegat påträffas den sporadiskt och i Nord-

sjön och vid Norges kuster förekommer den ej alls. D. v. s. ut-

bredningen är analog med M. quadricornis. L. grimaldii är

slutligen utbredd i Kaspiska hafvet. I sötvatten öfvergår L.

grimaldii till morpha ?nacrurus, hvilken, enligt hvad Ekman påstår

(loc cit), sammanbindes med L. grimaldii typ. genom en följd helt

och hållet gradvis försiggående öfvergångar. Formen macruruspä-

träffas i sjöar i Sverige, Norge, Finland, i Nevafloden, i Ladoga-

sjön, i Detroit River och i Nordamerikas stora sjöar. L. ma-

crurus är en relikt från Yoldiatiden: den är oförmögen till så-

väl aktiv som passiv migration, och i Sverige påträffas den ej

i en enda af de sjöar, som ligga högre än den forna hafs-

gränsen. 2 Under post-yoldiatiden kunde den ej intränga i

Östersjön. I Ancylushafvet har, enligt hvad Ekman anser, L.

grimaldii måst förvandlas till formen macrurus, samt i Litorina-

1 N. Gaevskaja. Föränderligheten hos Artc/nia salina. Trudy [Arbe-

ten] från zool. privatlabor. och Vet. Akad. [i St. Petersb.J biol. stat. i Sebasto-

pol (2). N:r 3, 19 6. — Prof. S. A. Tschernow har fäst min uppmärksamhet

på detta arbete.

- Kkman, loc. cit., p. 360.
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hafvet och i det nuvarande hafvet ånyo vända tillbaka till sitt

tillstånd af L. grinialdii, ehuru ej helt och hållet till den yt-

tersta (typiska) afvikningen.

Ett annat analogt exempel visar Mysis relicta. Denna är

en sötvattensmorpha af hafsformen M. oculata och känneteck-

nas af mindre storlek och svagare beväpning på telson och

på stjärt-extremiteterna.
1 De fullvuxna M. relicta påminna om

de unga M. oculata. Högst märkvärdigt är, att äfven Myox.

quadricornis m. relictus skiljer sig från hafsformerna af M.

quadr. genom mindre storlek och svagare beväpning; de små

Myox. quadr. typ. äro mycket lika M. quadr. m. relictus. I

allmänhet skilja sig alla sötvattens-Cottidae från hafsformerna

genom svag beväpning och liten växt. Man kan således med

stor sannolikhet förutsätta, att sötvattens-Cottidae leda sitt ur-

sprung från hafsformerna (och ej tvärtom).

Hvad Myox. quadr. morpha lönnbergi beträffar, ?å befinner

sig synbarligen denna form på väg att förvandlas till morpha

relictus. På denna organism utför naturen så att säga ett ex-

periment, hvilket vi äfven hafva möjlighet att iakttaga: liksom

vattnet i såväl Ladogasjön som sjön Mälaren för ej så lång

tid tillbaka blef sött, hvilket skett genom nyligen lösryckta de-

lar af Litorinahafvet, så har M. quadr. ännu ej här lyckats för-

vandlas till morpha relictus.
2 Och hvad sjön Mälaren angår,

så erhåller den ju tid efter annan tillflöde af saltvatten från

Östersjön, och på dess djup innehåller vattnet salt från l,3°/oo

till 2,8 °/oo.
3

I sjöarna Vättern och Vänern å ena sidan samt

Onegasjön å den andra, hvilka sjöar redan för så lång tid till-

baka som ancylustiden fylldes af sötvatten, lefver en morpha

relictus betydligt mer afvikande från den typiska.

De resultat, till hvilka vi komma, äro således följande:

1 Sv. Ekman. Studien iiber die marinen Relikte der nordeuropäischen

Binnengewässer. Int. Revue Hvdrobiol. und Hvdrogr., 5, 1 91 3 , p 510— 550.

* AlL'0 (Ueber Strandbildungen des Litorinameeres auf der Insel

Mantsinsaari. Bull. Comm. Géol Fmlande, N:r 7, iSchS, p. 41) anser, att vatt-

net i Ladogasjön var sött äfven under litorinatiden, men detta förefaller mig
tvifvelaktigt. Antagligen voro förhållandena sådana som nu i sjön Mälaren

(se nedan).
3 Se Lönnberg, loc. cit, 1904, p. 90—91.
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1) Myox. quadricornis, som lefver i Östersjön, är en re-

likt från yoldiatiden.
1

2) Under ancylustiden förvandlades den, under inflytande

af sötvatten, till morpha relictus. Denna form är bibehållen

ända till nuvarande tid i sjöarna Vänern, Vättern och Onega

(troligen också i några sjöar i Finland) och representera så-

lunda en relikt från ancylustiden.

3) Under litorinatiden förvandlades den baltiska Myox.

quadr. m. relictus ånyo, under inflytande af saltvatten, till en

typisk hafsform. I sjöarna Mälaren och Ladoga lefver ända

till innevarande tid en relikt från Litorinahafvet, M. quadr m.

lönnbergi, som ännu ej lyckats öfvergå till en typisk insjöform

(m. relictus) — i Ladogasjön på grund af den korta tidrymd,

som förflutit sedan Litorinahafvet aftog, och i Mälaren - - på

grund däraf, att salthalten bevarats, ehuru också svagt.

Nu några ord rörande de amerikanska platserna för före-

komsten af Myox. quadricornis m. relictus.

Som vi ofvan sett, har denna form ännu så länge endast

påträffats i sjöarna Ontario och Michigan, men, enligt all sanno-

likhet, förekommer den äfven i de öfriga stora sjöarna. Histo-

rien om de stora sjöarnas bäcken är, enligt nyaste uppgifter,

följande: Vid tiden för tillbakagången af det postglaciala is-

täcket (amerikanska forskare vidhålla sex isrörelser under lop-

pet af glaciärtiden; det är fråga om tillbakagåendet af det sjätte

1 Vi anse det nödvändigt att påpeka, att med begreppet relikt förstå vi

följande: Relikter åro sådana underarter eller arter (och, naturligtvis, högre

taxonomiska enheter), hvilka bibehållit sig på isolerade platser utanför liaj-

vudomrddet (det nuvarande eller geologiska) för utbredningen af den gifna

underarten, arten, släktet o. s. v., hvarjämte man rörande det mellanliggande

området måste förutsätta, att den åsyftade formen då lefde dar, men sedan

dog ut. Om en gifven organism befinner sig på en isolerad plats, tack vare

aktiv eller passiv migration, så tala vi i detta fall ej om relikt. — Exempel

på en relikt utanför hufvudområdet för en nutida utbredning: den baltiska

Myoxocephalus quadricornis i förhållande till ishafvets är en relikt Iran den

senglaciala (yoldia-) tiden, då Hvita hafvet var förenadt med Östersjön. Exem-

pel på en relikt utanför hufvudområdet för en geologisk utbredning: nord-

amerikanska sötvattensfisken A/nia (arten; A. calvä) är en relikt i förhållande

till utbredningen af denna art under tertiärtiden, då representanter lör släktet

A/nia voro vidt utbredda i Europa, Asien och Amerika.
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istäcket, det s. k. låter Wisconsin) bildades i de stora sjöarnas

område en rad sjöbäcken, hvilka i början hade sitt aflopp i

Mississippisystemet, men sedan, medelst floden Mohawk, erhöllo

aflopp direkt i Atlantiska Oceanen. Därefter inträffade en hafs-

transgression; hafvet från St. Lawrencevikens område trängde

in mot väster, öfversvämmade sjöbäckenen Champlain och On-

tario
1 samt äfven Hudsonfloden, och utefter denna flods dal-

gång bildades ett sund, som förenade sig med hafvet på den

plats, där New York ligger. Med undantag af sjön Ontario,

den alldra östligaste af de stora sjöarna, öfversvämmades ej de

öfriga stora sjöarna af hafvet. Synbarligen inträngde äfven

från hafvet i Ontarios område just vid denna tid Myox. quadri-

cornis och förvandlades här, efter hafvets regression och vatt-

nets »försötande* i sjöbäckenet, till formen relictus samt ut-

bredde sig sedan i andra sjöar (Michigan).

Hvad tiden för denna transgression angår, så bör det an-

märkas, att på stränderna af Mainegolfen ha på en absolut

höjd af 80 m. påträffats hafsaflagringar med Yoldia, Astarte

och andra mollusker. Det var således Ko/flf/ahafvet, som öf-

versvämmade Ontario. Efter »försötningen» af detta haf be-

täcktes Ontario och de öfriga sjöarna aldrig mera af hafvet.

Sålunda är hos de amerikanska formerna af M. quadr. m. re-

lictus det förgångna alldeles likadant som hos de former, hvilka

lefva i sjöarna Vättern, Vänern och Onega.

1 Vid östra ändan af sjön Ontario ha hafsaflagringar påträffats på en

höjd af 180 m. öfver sjöns nivå.



Ringdufva märkt på Gottland återfunnen

i Portugal.

Af

E. L.

:*

y
y—g nder de långa, ohyggliga krigsåren har ju ty-

MX^iÅlw^^^m värr det mternat > onella vetenskapliga samarbe-

:"H\|Jk3^SJu tet t' 11 stor e,el legat nere
-

Älven för neutrala

SSnfc^^ffiBl I länder har som bekant korrespondensen haft

^™W]flj]5tt|MIw sina stora vanskligheter. Detta har bland

W&vM?rZ!?^^i mycket annat medfört, att forskningarna för

utredandet af fåglarnas flyttningsvägar lidit afbräck och delvis

afstannat. De ringmärkningar af fåglar, som äfven från Natur-

historiska riksmuseet utförts med välvillig tillhjälp af medarbetare

i olika delar af landet, ha också ej lämnat många eller afsevärda

synliga resultat under dessa år, i det att det är hufvudsakligen

blott från Danmark (och en eller ett par gånger från England),

som svar inlupit om ringmärkta fåglars återfinnande. Den 15

jan. inkom emellertid till undertecknad ett den 6 dec. 1918

från Oporto afsändt bref, som gaf en ganska intressant upp-

lysning. Det kom från Mr. William C. Tait och innehöll

ungefär följande: I Lissabon-tidningen »O Seculo» af den 30

nov. 1918 finnes en notis om fyndet af en fågel märkt med

en ring bärande inskriften: »Return Riksmuseum, Stockholm

5259 . Meddelandet är dateradt Vendas Novas d. 27 nov. och

säger, att en vild dufva skjutits af Mr. Manuel Vicente Le-

andro på en egendom med namnet Herdade de Lobeira de
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Baixo i församlingen Lavre, municipalsamhället Vendas Novas,

biskopsdömet Evora, sydost om Lissabon. — Sålunda en myc-

ket noggrann lokaluppgift. — Denna dufva hade kring ena

benet en aluminiumring med ofvannämnda inskrift. Den exakta

dagen, då fågeln erhölls, är ej uppgifven, men den måste ju

tillnärmelsevis vara densamma som meddelandets datering

(nov. 27).
1

Jag skulle vara Eder mycket förbunden, om Ni ville lämna

mig meddelande rörande fågelns art, dagen då den ringmärk-

tes, lokalen och andra uppgifter, som kunna vara af intresse

Jag förmodar att det var en ringdufva (Columba palumbus

Lin.), Sådana komma i oerhörda flockar vid vinterns annal-

kande till Alemtejo (landet söder om Tajo) för att äta ollon af

korkek Quercus suberj och den ständigt gröna eken (Q. ilexj,

af hvilkas ollon äfven stora hjordar af svin gödas.

Ringdufvan häckar i de bergiga delarna af norra Portugal

och Spanien, men hittills har det ej funnits några bevis för

att någon af vinterbesökarna i södra Portugal kom så långt

norrifrån som Sverige

Under åtskilliga år har jag fört register öfver ringmärkta

fåglar, som återfunnits i Portugal — en af de stora flyttnings-

vägarna för fåglar men ehuru jag har anteckningar om

fynd af ett stort antal fåglar från åtskilliga länder i nordvästra

Europa, har jag hittills blott en fågel förut från Sverige näm-

ligen en stare, som erhölls i oktober 1914 och som var från

den svenska skärgården.

Mr. Tait tillägger slutligen, att han är mycket intresserad

af fågelstudier och särskildt af fåglarnas flyttning.

Såsom svar på denna värdefulla upplysning kunde med-

delas, att den ifrågavarande ringdufvan härstammade från Gott-

land. Den ringmärktes nämligen såsom unge vid Ljugarn på

Gottlands östra kust af hr Gustav Ellinger den 6 juli 1917

och hade alltså burit sin ring utan olägenhet i ett och ett

hälft år.

Det ifrågavarande fyndet i Portugal sprider ett visst ljus

1 Senare har på ett brefkort meddelats att fågeln sköts den 18 nov.
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öfver utsträckningen af ringdufvornas vandringar. Hvad man

visste förut var, att i stort sedt flyttningen från de skandina-

viska länderna riktade sig mot sydväst. Till Englands ost-

kust komma nämligen om höstarna stora flockar och stora

skaror återvända därifrån om våren. Om vintern äro ring-

dufvorna mycket talrika i England, och man hyste därför den

uppfattningen, att denna art liksom också flera andra af våra

mera härdiga flyttfåglar ej sträckte sin vinterflyttning stort

längre.

Såsom i flera föregående tillfällen omtalats i denna tid-

skrift har ringdufvan på sista tiden rätt mycket ändrat lefnads-

sätt och blifvit en allmän stadsfågel i västra Europas stora

städer såsom London, Bryssel, Paris m. fl. Ringdufvans ut-

bredning sträcker sig öfver den västra delen af den paleark-

tiska regionen med ostgräns i norra Persien. I Centralasien

från södra Persien och österut ersattes hon af den närstående

Columba casiotis, hos hvilken halsbandet går m. 1. m. i lä-

dergult.



Smärre meddelanden.

Egendomlig boplats för dubbeltrasten.

Innevarande vår i medio af maj fann jag ett bo af dubbeltrast

ungefär 3 m. från marken invid stammen på en i öfrigt kal mindre

tall med en diameter af blott 15 cm. brösthöjd. Tallen hade tyd-

ligen i yngre år fått toppen skadad och som minne häraf fått en

knäbildning på omkring 3 m. från marken. En kortare afbruten,

torr grenstabb sköt ut från knäet och i klykan mellan denna gren-

stabb och stammen låg boet. Det var ovanligt stort och såg från

marken ut som ett ekorrbo med slarfvigt ordnade ytterkvistar. Boet

innehöll 4 nära flygfärdiga ungar. Då alla bon, jag hittills sett af

dubbeltrast, legat på minst 4—6 m. högt från marken ute på gre-

nar af tall eller gran, har jag ansett ofvan beskrifna boplats värd

att antecknas. ./?. Nicolin,

Flyglekar och läten hos nattskärran.

Då jag i medio af maj i år strax intill Kronobergshed gick ut

för att söka taga rätt på något morkullsträck, kom jag den 15 på
kvällen en varm, lugn afton ut på ett gammalt hygge vid nord-

västra kanten af skjutbanan. På hygget, som på västra sidan kan-

tas af en större myr, kvarstå enstaka dungar af gran och tall.

Marken var täckt af gammalt ris och torra ormbunkar.

I skymningen började en den lifligaste konsert af nattskärror-

nas spinnrockssurrande, som jag någonsin hört. Minst ett 1 o-tal

hördes samtidigt, däraf fyra alldeles intill mig. Då och då flögo

dessa helt nära förbi mig, men icke med den vanliga fladdrande

flykten, utan med hårda långsamma, taktfasta vingslag, hvanid
vingarna fördes på samma sätt, som man ofta ser hos Charadrius

hiatkula och apricarius under deras flyglekar kring boplatsen.

Under denna egendomliga flyglek läto fåglarna höra ett egen-

domligt sträft läte, som jag skulle vilja återgifva med grröui eller

grriii upprepadt några gånger. Efter hvarje sådan flykt, som i re-

gel inskränkte sig till en sträcka af 30 ä 50 mtr, slogo de ned öm-
som på marken, ömsom på tall- och grangrenar. Flykten utfördes

på en höjd öfver marken af 1— 3 meter. Då och då under denna
egenartade flykt slogo de 2 ä 3 gånger i följd ihop de kraftigt

sträckta vingarna öfver ryggen, hvarvid uppstod ett smällande läte

lika starkt som och närmast liknande bergufvens smällande med
näbbet.
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Flera kvällar hade jag tillfälle på samma ställe iakttaga dessa
egendomliga flyglekar, hvilka syntes mig så mycket mera anmärk-
ningsvärda, som nattskärran normalt icke torde häcka förrän långt

in i juni. Närmare parningstiden syntes leken hafva upphört.

Ä'. Nicolin.

Om domherrarnes häckning.

Domherrarna, som — där jag hittills haft tillfälle att studera dem
i såväl mellersta som norra Sverige — under häckningstiden föra

ett stilla och undangömdt lefnadssätt ofta djupt inne i bergiga barr-

skogar, synas här hafva delvis bytt om lefnadsvanor. Visserligen

har jag undantagsvis, såsom vid Säbylund i Nerike, funnit den häc-

kande i hagmark med blandskog af gran, tall och björk, men detta

har som sagdt varit undantag. Här däremot har jag såväl vid

Räppe strax utanför Växiö som å Kronobergshed funnit dem all-

mänt häcka i små parker eller planteringar med antingen täta gran-

häckar eller enstaka täta granar liksom i själfva brynet af större

glesa tall- och granbestånd. Utanför mitt fönster i ett rum af sjuk-

huset å Kronobergshed såg jag dagligen 2 par, som tydligen hade
sitt bo alldeles intill sjukhuset.

Måhända torde äfven förtjäna antecknas, att jag så sent som i

slutet af augusti en afton fann en ännu ej fullt flygfärdig unge sittande

på marken strax utanför mitt rum. Denna unge var sjuk och rug-

gig. Då jag sträckte fram handen klättrade han själfmant upp i

den, tittade ett slag en smula storögdt på mig, men slöt så ögonen
och satte sig tillrätta att sofva — på mitt pekfinger. Jag place-

rade honom försiktigt på en låg grangren, där modern omedelbart
sökte upp honom och proppade i honom en smula mat. Följande
morgon låg han dock död på marken under grangrenen.

Fyndet kan ju tyda på att honan fått sitt bo förstördt och
värpt om minst 2 gånger — då ju den normala äggläggningstiden

inträffar från slutet af april till medio af maj, — men antagligare

synes mig vara, att ungen härrört från en andra kull.

R. Nicolin.

Faunistiska notiser.

Med anledning af notisen i haft. II 191 S om sena sidensvansar
får undertecknad meddela, att så sent som den 16 maj d. å. iakttog

jag 7 st. sidensvansar på Lidingön. De sutto en stund i toppen
af en sälg och flögo sedan norrut.

Ännu är hafsörnen, glädjande nog, ej helt utrotad från vart

land, utan har jag i år varit i tillfälle iakttaga ett bo med ägg,
som sedermera fingo kläckas i fred, i Mälarens skärgård. Äfven
har jag fatt meddelande från Arjeploug, att ett par kungsörnar där-

städes häckat i en fura å ett fjäll vid Lais-älfvens källa.
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Sistlidne sommar förekom skogslemmeln {Myopus schisticolor)

talrikt i Hälsingland och Härjedalen. Ofta fick man se dem löpa

mellan stubbar och rötter och flera gånger funnos döda exemplar.

I samma trakter voro äfven vanliga näbbmusen {Sorex araneus)

och dvärgnäbbmusen {Sorex mimitus) talrikare än vanligen är fallet.

Som bevis på hvilken glupskhet skatan understundom kan pre-

stera, vill jag omnämna, att en dylik en dag i början af november
plötslig öfverföll en på marken sittande gråsparf utanför min bostad

å Lidingön Hon hackade ut ögonen på sparfven och flög sin kos

först sedan tillstädeskommande personer voro nära att fånga henne

med händerna
Lidingön i no v. 1918. Bo Witt-Strömcr.

Sen höstflyttning för tornsvalan.

Ännu den 31 oktober fanns tornsvalan kvar i Sköfde-trakten.

Undertecknad iakttog nämligen nämnda datum 3 st. i närheten af

Billingen. Då ju tornsvalan eljest är en tidig flyttfågel, som van-

ligtvis flyttar i slutet av augusti eller början av september, har jag

ansett iakttagelsen vara värd att meddelas.

Sandhem den 10 nov. 1918. Nils Törnquist.
Fil. Stud.

Ofvanstående meddelande synes högst egendomligt, dock har

från flera håll lämnats meddelande om, att tornsvalorna i år varit

osedvanligt sena och stannat långt in i sept. Bl. a. har Mag.- Rud.

Söderberg omtalat, att han sett tornsvalor vid Billingen i spridda

individ den 22 sept.

En hvit ladusvala

sågs bland en stor mängd andra svalor vid Vallåkra järnvägssta-

tion den 24 sept. 19 18. Hon satt på en telefontråd och stack

bjärt af mot de andra genom sin glänsande hvita dräkt. Jag hörde

sedan af jaktföreständaren N. Svärd i Finja, att han ett par dagar

tidigare sett en hvit svala. Sannolikt rör det sig om samma exem-
plar. Äfven den gången var den i en större flock, som var stadd

på flyttning.

Den första ladusvalan kom i år redan den 26 april. Sedan

1 910 har tidigaste ankomstdag förut varit den 3 maj.

Boserup den 11 nov. 191 8. Th. A.

Rörsångaren funnen i Hjälmaren.

Då det möjligen icke är kändt förut, vill jag meddela, att un-

der hösten detta år har ett bo af rörsångaren tillvaratagits i hem-
fjärden i Hjälmaren.

Örebro den 5 dec. 1918. D:r A. E. Lidström.
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Kornknarr i Västmanland.

Med anledning af en förfrågan i haft. 5 af Eder tidskrift med
rubrik: »Hur är det med kornknarren?'» har jag endast att lämna
den upplysningen, att jag under några veckors tillfällig vistelse un-

der den gångna sommaren i trakten af staden Nora i Västmanland
hörde kornknurrens välkända stämma ljuda i åkrarna i närheten af

Åsbosjön i Nora landsförsamling.

Högaktningsfullt

C. A. E. Lenström,
f. d. Läroveiksadjunkt.

Kornknarren och hägern i Västergötland.

På grund af uppmaning i förra häftet (haft. 5) af Fauna och
Flora till tidskriftens läsare att meddela sina iakttagelser rörande
kornknarrens förekomst får tag meddela följande.

Härstädes (Sandhems socken, södra Skaraborgs län) tycks korn-

knarren ha saknats fullständigt i är. Jag har nämligen ej hört nå-

gon enda fågel. Även de närmast föregående 5 ä 6 åren har den
förekommit ganska sparsamt. Vid klöfverslåtlern är det ej ovan-
ligt, att kornknarren får sina bon förstörda. Äfven om äggen ej

blifva direkt krossade af slåttermaskinen eller höräfsan, blifva de
ju alltid blottade, hvarefter de öfvergivas af fågeln. Hussvalan har

ej heller varit så allmän härstädes i år som andra år. På bygg-

nader, där eljest ett 10-tal bon ha funnits, har ej ttt enda par
häckat Jag har äfven tyckt mig iakttaga, att t. ex löfsängaren

och rödstjärten förekommit mera sparsamt.

I samma häfte lämnas en notis om att hägern synes sprida

sig allt mera uppåt landet. Några iakttagelser rörande denna få-

gels förekomst i Västergötland kunna därför möjligen vara af in-

tresse.

Det är ju en känd sak, att årsungarna af hägern flyga vida

omkring utanför artens häckningsområde. Dessa vi-a sig under
eftersommaren och hösten vid de flesta sjöar och större vattendrag

inom landskapet. Här i trakten har jag tidigast sett dem i slutet

af juli (den 24:de) och senast i början af september. Enligt upp-

gift af flera personer skola ett par hägrar ha uppehållit sig på
Alleberg hela sommaren i år. Något bo har dock ej påträffats.

Det mest antagliga är nog, att dessa hägrar endast varit ungfåglar.

I skogarna utmed Vänerns stränder lär hägern häcka. Direktör

L. Westberg. Lidköping, har lämnat följande meddelande till Skara-

borgs läns Jaktvårdstörenings årsskrift är 1911:

»Hägern, förr ytterst sällsynt här i orten, förekommer nu ganska

allmänt utmed Vänerns stränder i norra Kålland. Fiskarbefolk-

ningen påstår, att fågeln ifråga numera häckar i Tranebergsskogen
och i närheten af Hofvens fyr, ytterst norrut på Kållandsö. Det
antages äfven såsom tämligen säkert, att några par häcka i sko-

garna utmed Ullersund eller sjön Käfvelstroken i närheten af Stola.
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Jag har hört uppgifvas, att hägern skulle häcka på Kägleholms
egendom i Örebrotrakten. Något bevis härpå har jag dock ej lyc-

kats få. Många af de kringstrykande unghägrarna iå nog gälla för

häckfåglar.

Sandhem d. 29 dec. 19 18. Nils Törnquist.

Ur vinterns fågellif.

Då jag en dag i början af november var ute på en promenad,

fick jag bortifrån skogen höra ett bekant fågelläte, som kom mig
att genast stanna och lyssna. Det var tallbitens melodiska lock-

toner, hvilka ljödo som riktig musik i mina öron. En välkommen
gäst, fast han hade vinter och kallt i faggorna. Locktonerna dogo
så småningom bort öfver skogen men hördes åter efter en stunds

väntan. Följande dag hade jag nöjet få se en hel flock af dessa

härliga fåglar komma från skogen och styra kosan till en oxel,

hvars röda och läckra bär lockade dem. Äfven jag lockades dit

för att riktigt få se dem på nära håll. Obekymrade af att jag stod

alldeles under trädet, kalasade de af hjärtans lust, medan de läto

höra ett svagt jollrande läte, ej olikt domherrens. Som jag stod där

och betraktade tallbitarna, kom en flock sidensvansar och gjorde

dem sällskap. De voro dock litet mer oroliga, och då de fingo

syn på mig, lyfte den ene efter den andre och flög bort till en

trädtopp, där flocken åter samlades. Men jag behöfde blott aflägsna

mig, så återkommo de för att fortsätta sin furagering. Så länge

bären räckte, såg jag hvarje dag fåglarna svärma omkring oxeln,

Det var som en voliére.

Sidensvansarna ha i höst varit särskildt talrika här i Fliseryd.

Jag har sett flockar på väl ett 1 oo-tal. Tallbitarna ha däremot
visadt sig i mindre antal.

Korsnäbbarna — förmodligen endast den mindre arten — upp-

träda mycket talrikt i granskogen. Man hör oupphörligt deras »gyp,

gyp» inifrån skogen, eller då de högt uppe i luften draga fram och
åter mellan skogsdungarna. Grantopparna stå böjda för tyngden

af den massa kottar, som de bära, så att korsnäbbarna riktigt få

frossa på sin älskningsrätt. En del toppar ha af blåsten knäckts

af och fallit till marken.

Eget är, att jag inte fatt se en enda ekorre under hela hösten.

De äro liksom totalt bortblåsta. Annars borde väl detta djur nu

ha de bästa förutsättningar för sin existens, då det är ett sådant

öfverflöd på granfrön.

Fågellifvet har som sagdt varit rikt. Flockar af grönfinkar och

grönsiskor m. fl. äro vanliga företeelser vid hvarje vandring i skog

och mark. Några gråsiskor ha ännu inte visat sig. En del bo-

och bergfinkar, som glömt sig kvar, uppehålla sig på åkrarna till-

sammans med gulsparfvarna.

För den händelse det skulle intressera Fauna och Floras läsare,

har jag velat meddela detta, helst som det rika fågellifvet skänkt

mig så mycken glädje under denna annars dystra årstid.

Fliseryd 16
/ia 19 18. E. Welander.
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