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Undersökning  af  ett  Scapolitharladt 

mineral,  från  Bamle,  i  trakten 

af  Brewig  i  Noriigej 
af 

AXEL    E  11  D  M  A  N  N. 

Förestående  ininea-al  tyckes,  att  dörnma  efter  de 
få  exemplar,  som  jag  genom  Pastor  Ekmarks 

försorg  fått  mig  tillsände,  företräda  fältspa- 
tens  ställe  i  den  vid  Bamle  förekommande  gnei- 
sen,  hvari  det  bildar  större  och  mindre  njurar, 

åtföljdt  af  hvit,  lialfklar  q  varts  och  berggröii 
glimmer.  Det  förekommer  oftast  ej  kristalliseradt , 
men  med  anlag  till  kvistallisation.  Sålunda  har  man 

på  en  enda  sluff  kunnat  från  omgif  vande  q  varts 
renslå  tvenne  kristalljtor,  bildande  med  hvarandra 

en  vinkel  af  ungefär  100\  Det  har  en  tydlig 

genomgång,  efter  hvilkea  det,  vid  slag  af  ham- 
maren, med  lätthet  klyfver  sig  i  tunnare  skifvor, 

och  på  hvilken  yta  det  har  perlemorglans.  Dess- 
utom förefinnas  två  andra  mindre  tydliga  genom- 

gångar. Brottet  är  utan  glans,  dels  tätt,  dels 

något  splittrigt.  Mmeralet  är  i  tunn  skifva  ge- 
nomlysande. Färgen  är  hvit,  gående  något  åt 

grönaktigt.  Egentliga  vigten  befanns  vid  +  14^  Cels. 
vara  2,736,  och  hårdlieten  lika  med  fältspateiis 
eller  något  deröf ver. 

K.  r,  Acad.  UandL  1842^.  1 
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Blåsrör  sförluiUcuiden : 

I  kolf  afsätter  litet  fuktighet 

/  tång  smälter  lätt  och  stilla  till  klart  glas. 
/  fosfor  salt  löses  temligen  lätt,  ger  ingea 

färg  åt  perlaii,  som  opaliserar. 
/  horaoc  löses  något  trögare,  utan  färg. 
Med  litet  soda  smälter  till  klar  perla ,  med 

mera  ger  en  trögsmält  slagg. 

Genom  för  utgången  qvalitativ  undersökning 
befanns  mineralet  innehålla  kiseljord,  lerjord, 
jernoxid  med  spår  af  raangau,  samt  kalkjord, 
natron  och  kali. 

Kemisk  Analys, 

Det  slammade  och  öfver  svafvelsyra  torkade 

mineralet  smältes  med  kolsyradt  natron  och  ki- 
seljorden  uttogs  på  vanligt  sätt.  Solutionen,  fil- 

trerad från  kiseljorden,  fälldes  med  kaustik  ammo- 
niak, och  den  på  filtrum  tagne  och  väl  uttvättade 

fällningen  torkades,  glödgades  och  vägdes,  h var- 
efter den  ånyo  löstes  i  saltsyra,  då  en  liten 

portion  kiseljord  återstod,  hvars  vigt  bestämdes. 
Lösningen  försattes  med  en  tillräcklig  qvantitet 
kaustikt  kali,  h varmed  den  upphettades  forsigtigt 
till  nära  kokning.  Den  der  vid  olösta  jernoxiden 

upptogs  på  filtrum,  glödgades  och  vägdes,  och 

befanns  innehålla  ett  svagt  spår  af  mangan.  Skill- 
naden mellan  jernoxidens  och  kisel jordens  sam- 

manlagda vigt  och  vigten  af  den  med  ammoniak  er- 
hålliie  fällningen  tillkännagaf  således  vigten  af  den 
deri  befintlige  lerjorden.  Ur  den  lösning,  som 
blifvit  filtrerad  från  fållningeu  med  ammoniak, 
utfälldes  med  oxalsyrad  ammoniak,  oxalsyrad 
kalkjord ,   som  tbrvandlades  till  svafvelsyrad  och 
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vägdes  såsom  sådan.  Den  från  kalkfällningen 
filtrerade  solutionen  intorkades,  salmiaken  afröktes, 

den  återstående  massan  löstes  i  utspädd  saltsyra, 
h  var  vid  en  liten  qvantitet  kiseljord  blef  olöst. 

I  den  genomgångna  solutionen  gaf  kolsyradt  natron 

ingen  fällning.  —  Den  vid  analysens  början  er- 
hållna kiseljorden  pröfvades  på  sin  renhet  genom 

behandling  med  kokande  kolsyradt  natron:  den 
dervid  olö^liira  lilla   återstoden   l^efanns  innehålla o 

kiseljord,  lerjord  och  kalk  jord,  h  vilkas  qvantitet 
livar  för  sig  bestämdes. 

Alkalihaltcn  bestämdes  genom  särskilt  analys, 

genom  det  fuktade  mineralets  utsättande  för  fluss- 

spats-syreångor  i  blykärl,  flussspats-syrans  utdrif- 
vande  med  svafvelsyra,  den  öt  verskjutande  svaf- 
velsyrans  utjagande,  de  svafvelsyrade  sakernas 
lösning  i  utspädd  sidtsyra,  fällning  med  kaustik 

ammoniak,  den  genomgångna  solutionens  intor- 
kande och  ammoniak-salternas  bortdrif  vande  i 

hetta;  svafvelsyrans  utfällande  med  ättiksyrad 
baryt,  de  ättiksyrade  sakernas  förstöring  genom 

glödgning  och  förvandlande  till  kolsyrade,  glöd- 
2:ade  massans  behandlino:  med  vatten  samt  den 

kolsyrade  barytens  afJiltrerande.  De  nu  i  solutio- 
nen varande  kolsyrade  alkalierna  förvandlades  till 

chlorider,  hvilkas  gemensamma  vigt  bestämdes. 

Genom  tillsatt  platinachlorid  utfälldes  kaliumpla- 
tina-chlorid,  efter  hvars  vigt  halten  af  chlorkalium 
beräknades.  Skillnaden  utgjorde  sålunda  chlor- 
natrium. 
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SAlunda  erhölls: 

Kiselsyra                48,29    25,07.  6. 
Lerjord   33,83 . . .  15,791 

Jernoxid.........    1,09...    0,33f ^' 

Kalkjord   9,9i . . .  2,78") Natron                      3,i7 . . .  0,8i  >   4,03.  i. 
2,57...  0,44j Kali  

Glödgn.  förlust ...  1,59. 
100,: 

Syret  hos  kiseljorden  är  sex  gånger  och  hos 

lerjorden  och  jernoxiden  tillsammanstagne  fyra  gån- 
ger så  stort  som  syret  hos  kalkjorden,  natron  och 

kali  tillhopa,  hvaraf  uppkommer  den  mineralo- 
giska formeln 

C 

jy\S^-\-^^iSj  som  förvandlad  till  kemisk  blifver 
K] 

R»Si'+4RSi. 

Det  beräknade  resultatet  blir; 

Kiseljord   47,96. 
Lerjord  34,8i. 
Jernoxid   l,ii. 

Kalkjord  I0,i9. 
Natron   3,26. 
Kali   2,67. 

100,00. 



Undersökning  af  några  föreningar 

som  innehålla  Jernoxid-oxidulj 

af 

H.  ABICH. 

Svafvelsyrad  jernoxid-oxidul* 

Den  slocknade  volkanen  Solfatara,  i  grannskapet 

af  Neapel,  visar  i  det  inre,  af  dess  från  flera  si- 
dor lätt  tillgängliga  krater,  nästan  endast  gulaktiga 

lager,  som  utföras  af  en  fältspatsmassa  och  en  på 
jernoxid  rik  tuff,  som  af  resebeskrifvare  blifvit 

kallad  hvit  aska,  ett  namn  som  dock  icke  är  egent- 
ligt passande.  Dessa  lager  utgöra  den  liorisontela 

delen  af  kraterns  botten,  och  äro,  likt  åtskilliga 
tertiära  lager  på  Sicilien,  så  rikligen  genomsatta 

med  fint  fördeladt  svafvel,  att  det  på  stället  lö- 
nar att  i  retorter  af  stengods  derur  afdistillera 

svaflet.  Genom  de  ännu  i  verksamhet  varande 

fumarolerna  uttränga  ångor  af  alldeles  rent  vatten, 
som  dock  äro  blandade  med  svafvelångor,  h vilka 

afsätta  sig  i  asklagret,  förvandlas  till  svafvelsyr- 
lighet  och  angripa  sedan  detta  lagers  sammansätt- 

ning, svafvelsyrade  jordsalter  uppkomma  deri  och 

man  har  derpå  grundat  en  icke  så  obetydlig  till- 
verkning af  alun.  Man  utlakar  jorden  med  vat- 

ten och  afdunstar  lösningen  i  flata  pannor  af  sten- 
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gods  med  den  värme,  som  ångan  ur  fumarolerna 
ger,  då  pannorna  ställas  så  att  de  betäcka  dessas 

öppning.  Dervid  uppnår  lösningen  aldrig  +  100* 
Under  afdunstniiigen  bildar  sig  på  pannans  botten 
en  skorpa  af  basiska  jernsalter,  som  efter  hand 
så  tilltager  i  tjocklek,  att  den  måste  bortskaffas. 

Då  jag  undersökte  dessa  skorpor,  fann  jag  dem 

bestå  af  flera  lager,  som  åtskildes  här  och  der  af  ' 
små  mellanrum,  fjllda  med  ett  förut  obekant,  ] 

svart  jernsalt,  ansk jutet  i  det  reguliera  kristall- 
systemets former,  merendels  kombinationer  af 

oktaédern  och  hexaédern,  med  diamant-glänsande 
kristalljtor.  Jag  anställde  på  stället  några  qvali- 
tativt  analytiska  försök  med  detta  i  alunens  former 

anskjutna  salt,  h varigenom  dess  beståndsdelar  blef- 
vo  mig  bekanta;  men  hade  den  ledsnaden  att, 
vid  min  återkomst  till  eget  hem,  finna  de  prof, 
jag  af  saltet  medtagit,  förstörde.  Jag  föresatte  mig 
då  att  söka  utforska  de  till  bildningen  af  detta 

salt  nödiga  omständigheter,  h vilket  också  lyckades. 
Till  en  icke  alltför  svag  upplösning  af  16  d. 

krist.  svafvelsyrad  jernoxidul  blandas  \G  vigts- 
delar koncentrerad  svafvelsyra,  blandningen  upp- 
hettas till  kokning,  och  deri  tillsättes  då  I  d.  sal- 

petersyra af  1,^10  e.  v.,  h  varefter  en  koncentrerad 
varm  upplösning  af  5  till  6  d.  alun  inröres  deri. 
Denna  blandning  afdunslas  sedan  vid  en  tempe- 

ratur, som  ej  bör  öf  verstiga  +  87°,  och  a  fsä  t  ter  der- 
under  ett  grönt  kiistaUiniskt  pulfver,  som  uppta- 

ges, afdrypes  väl  från  moderluten  och  upplöses 
genom  uppvärmning  i  ett  med  svafvelsjra  starkt 

försatt  vatten,  under  hvars  långsamma  afdunst- 
ning,  i  lindrig  vattenbads- värme,  det  anskjuter  i 

svarta  kristallei-,  hörande  till  det  reguliera  syste- 
met, hvilka  sluthgen  sammanväxa  till  en  salt- 

skorpa, deis  på  vätskans  yta,  dels  på  kärlets  bot- 
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ten.  Ju  långsammare  afduustniiigeii  går,  ju  större 
och  redigare  blifva  kristallerna,  hvilkas  former 
utvisa  kombinationer  af  oktaédern  och  hexaédern 

Dock  saknas  icke  äfven  andra  form  varieteter  q(>]^ 

bland  dessa  den  hemiedriska,  hvilkas  upjJiOT>=^st 
synes  ligga  i  olika  koncentrering  af  lösningen  och 
i  olika  hastig  afdunstning. 

Saltet  afdrypes  väl,  och  hvad  som  återstår  af 
modervätskan  uttvättas  med  stark  alkohol,  hvar- 

efter  saltet  torkas  i  lindrig  värme.  Det  tål  h var- 
ken svag  alkohol  eller  vatten,  utan  ött  mista  sin 

glans  och  begynna  sönderdelas.  Det  låter  oför- 
ändradt  förvara  sig  i  torr  korkad  flaska.  I  fuk- 

tigt tillstånd  anskjuta  små  kristaller  af  jernoxidul- 
saltet  på  ytan  och  svafvelsyrad  jernoxid  bildas. 
Icke  sällan  hindras  bildningen  af  stora  och  rediga 

kristaller,  genom  uppträdandet  af  ett  jernsalt,  som 

vid  stark  rörelse  i  vätskan  plötsligt  bildar  glän- 
sande fjäll,  liknande  fint  fördelad  glimmer.  Un- 

der mikroskopet  tycker  man  sig  hos  dessa  fjäll 
tydligt  igenkänna  Eisenglansens  rhoraboédriska 
form.  Det  är  eraedlertid  icke  jernoxid;  jag  har 
anledning  att  anse  det  för  ett  jernoxidulsalt ,  som 
innehåller  ännu  mindre  vatten,  än  det  som  med 

alkohol  utfälles.  Jag  fann,  att  detta  saltets  bild- 
ning kan  hindras  och  det  ifrågavarande  oxid- 

oxidulsaltets  reguliera  afsättande  befordras,  om  på 

16  d.  af  jern- vit  riolen  tillblandas  1  d.  koppar- 
vitriol,  när  det  först  fällda  gröna  korniga  saltet 

åter  upplöses.  Ingen  koppar  ingår  dock  i  det 
svarta  saltets  sammansättning  och  jag  kan  icke 

förklara  koppar- vi  triolens  medverkan,  hvilken  en 
blott  händelse  lärde  mig  känna. 

Det  svarta  saltet  löser  sig  ganska  trögt  och 
med  sönderdelning  i  vatten  Deremot  löser  det 

sig   lätt  i   vatten   blandad  t  med   saltsyra.  Lös- 
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ningen  är  mörkgrön,  till  färgen  lik  pulvret  af 

pleonast. 

Jag  har  anställt  detta  salts  anal^^s  på  vanliga 
metoi^f .  nien  anmärker  att  jag,  till  bestämmande 

at^  ̂ iernoxii^ilens  qvantitet  deri,  användt  natrium- 
guldciVJoVil,  som  jag  anser  för  detta  ändamål 
lämpligast,  h varvid  man  från  det  fällda  guldets 
qvantitet  med  mycken  tillförlitlighet  beiäknar 

jernoxidulens.  Medeltalet  af  flera  sig  emellan  öf- 
verensstämmande  försök  gaf: 

Svafvelsyra 48.32 håller  syre 28.92. 

9. Jernoxid 17.65 5.4ll —  6.43. 
2. 

Lerjord 
2.20 

1.02J 

Jernoxidul 11.60 

2.64) 

Kali 4.04 0.68}- 
—  3.38. 

1. Natron 0.25 

0.06) 

Vatten 15.94 
—  14.16. 

4. 

Vattnet  är  likväl  endast  beräknadt  från  förlusten, 
dess  halt  kan  således  hafva  utfallit  för  stor  af  två 

skäl,  nemligen  både  af  en  verklig  förlust  och  af 
i  saltet  innestängt  icke  kemiskt  bundet  vatten. 

Saltets  kemiska  formel  utfaller  således  till: 

3RS+2RS'+12H. 

R  utgöres  af  Fe,  hvari  en  ganska  ringa  del  sub- 
stitueras  af  kali  och  K  af  ¥e,  hvari  en  del  är 

substituerad  af  lerjord.  Lerjorden  är  fÖr  denna 
förenings  frambringande  ett  nödvändigt  beting. 

Det  lyckades  mig  aldrig  att,  af  blott  jernoxid  och 

jernoxidul,  frambringa  detta  salt.  Men  det  fås  äf- 
venväl  med  natron-alun  och  ammoniak-alun,  äf- 
vensom  med  krom-alun. 

Att  förhållandet  emellan  syret  i  oxidulen  och 
i  oxiden  är  såsom  1  till  2,  derom  anser  jag  mig 

fullkomligt  säker ,  och  tillägger  att  jag  i  alla  gröna 
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eller  svarta  jernoxidulsilikater  anser  för  gifvet,  att 
de  utföra  förenins^ar  af  oxidulsilikat  med  oxid- 
silikat. 

Jag  anser  det  ingen  tvifvel  underkastadt,  att 
det  på  artificiel  väg  frambragta  saltat  ör  identiskt 
med  det,  som  erhåiles  vid  alunbeicédtiingen  i 
Sol  fa  ta  ra. 

Den  egna  sammansättningen  af  detta  salt 
väcker  frågan  om  de  bestämda  förhållanden,  hvari 

jernets  båda  basiska  oxider  kunna  i  föreningar  fö- 
refalla, särdeles  i  mineralriket.  Jag  har  derföre 

utsträckt  mina  undersökningar  äfven  till  några 
af  dessa. 

Jernoxid-oxiduL 

Då  en  lösning  af  svafvelsyrad  jernoxidul  för- 
sättes med  litet  salpetersyra  och  kokas,  och  sedan 

under  fortsatt  koknins:  fälles  med  kaustik  ammo- 

niak,  så  får  man  en  svart  vattenhaltig  fällning. 
Efter  de  försök  jag  dermed  anställt,  utgöres  det, 
som  sålunda  fälles,  af  föreningar  emellan  oxid  och 

oxidul  i  sådana  förhållanden,  att  Fe  ingår  till  mer 

än  1  atom  på  hvar  atom  Fe,  och  att  det  deri 
bundna  vattnet  håller  den  qvantitet  syre,  som 
fordras  att  förvandla  Fe  till  oxid. 

1.  Jag  upplöste  24  d.  svafvelsyrad  jernoxidul 
i  vatten  och  oxiderade  den  med  1  d.  salpetersyra, 
samt  fällde  med  ammoniak  och  kokade,  hvar  vid 

jag  erhöll  en  svart,  tung,  fint  fördelad  fällning, 
som  var  starkt  magnetisk  och  hade  4.4736  e.  vigt. 

2.  Då  en  lika  qvantitet  jernsalt  oxiderades 
med  Ii  d.  af  samma  salpetersyra  och  i  kokning 
fälldes  med  ammoniak,  erhölls  en  dylik  svart, 

men  mindre  starkt  magnestik  fällning.  Båda  ana- 
lyserades och  funnes  sammansatta  af: 



Jernoxid  72.84  håller  syre  22.33  8.  79.98  håller  syre  24.52  6.  i 
Jernoxidul    24  41  5.35    2.    17.98  4.09  1.  / 
Vatten  2.73  2.44    i.     2.04  1.81.  i 

Det  är  ganska  sannolikt,  att  dylika  föränder-  » 

liga  förhållanden  emellan  Fe  och  Fe  inträffa  i  vissa  < 

magnetiska  jernmalmer,  h vilka  vid  analyser  hafva  i 
synts  gifva  anomala  resultat.    Detta  föranledde  mig  i 

att  analysera  ett  par  kristalliserade  nativa  jern- 
oxid-oxiduler,  anskjutna  i  oktaéderform. 

1.  Frän  Neapel j  der  den  träffas  i  hafssan-  « 
den,  och  uppkastas  på  stranden,  längs  åt  kusten  \ 
från  Neapel  till  Gumae,  i  så  betydande  myckenhet,  j 

att  man  använder  den  vid  en  nyligen  utförd  gju-  \ 
terianläggning  nära  Ponte  Maddalena  vid  Neapel.  i 
Kristallerna  äro  fullkomligt  utbildade,  och  den  i 
utgör  utan  tvifvel  det  renaste  slaget  af  i  naturen  i 

förekommande  jernoxid-oxidul.  Jag  utdrog  kri-  '■ 
stallerna  under  vatten  från  det  fiiia  pulvret  af 

grön  augit,  fältspat  och  sphen.  Oaktadt  inbland-  i 
ningen  af  sphen,  har  jag  dock  i  de  oktaédriska  I 
kristallerna  icke  funnit  spår  af  titan. 

Analysen  skedde  med  användande  af  natrium- 
guld-chlorid  och  gaf: 

Jernoxid  67.50      syre  20,69  .s. 
Jernoxidul        30.03  6.83  i. 

Olöslig  bergart  2.47. 
Således   ren  Fe+Fe. 

2.  En  skön  kristall  från  Sverige ,  invuxen 
i  derb  magnetisk  jernraalm,  gaf: 

Jernoxid     70.85    syre  21.72 
Jernoxidul  29.15             6.64.  ! 

Denne  har  således   innehållit  5.87  p.  c.  jern-  | 

oxid  i  öfverskott  -').  ' 

*)  EmecllertiJ  har  Bekzblios  visat  att  datia  icke  gäller  om  all  kri- 
stallis«rad  järnmalm  frän  Sverige;  ty  kristalliserad  jernoxid- 
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Pleonast  frän  Somma. 

Den  yttre  likheten  i  färg  af  det  of  van  omta- 
lade svafvelsyrade  jernoxid-oxidulsaltet  med  ple- 

onast frän  Somma,  som  också  anskjuter  i  oktaédrar, 
lät  förmoda  att  detta  mineral  äfven  innehåller 

jernoxid-oxidul.  Jag  har  derföre  ansett  detta  mi- 
neral förtjena  en  analys  med  afseende,  så  väl  derå, 

som  å  en  halt  af  kiselsyra,  som,  enligt  H.  Roses 

försök  (PoGGENDORFFs  Annaler  LL  28:i)  icke  skall 
finnas  i  de  nativa  aluminaterna.  Analysen  skedde 

genom  bränning  med  kolsyrad  baryt  och  gaf: 

Kiselsyra  1.83 

Lerjord     62.84  syre  =  29.36|  .^25 
Jernoxid  10.46  —    =     3.20 j 
Talkjord  24.87    9.62. 

100.40. 

Den  anomali  i  syre-multiplerna ,  som  här  vi- 

sar sig,  förfaller  genast  om  de  erhållna  10.46  ¥e 
reduceras  till  Fe+¥e  h  var  vid  resultatet  blir: 

Kiselsyra  1.83 

Lerjord       62.84    syre  29.361  -^^ 

Jernoxid       6.15  1.86J      '^"^  ̂' Jernoxidul     3.87  0.881 

Talkjord     24k87  9.62/  ̂' 
99i56 

som  är  fullkomligt  i  öfverensslämmelse  med  te- 
orien.   G.  RosEs  chlorospinell ,  som  icke  är  svart, 

oxidul  från  Gränje  och  Riddarhyttan  är,  efter  hans  analys, 
alldeles  ren  Fe+Fe,  utan  öfverskott  af  Fe.  Försöt  att  grund- 

lägga ett  rent  vetenskapligt  system  for  raineralogien.  Stocth. 
1814,  p.  92. 

Bed.  anm. 
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men  mörkgrön,  håller  ganska  säkert  äfvenledes 

Fe+¥e,  ehuru  tilläfventyrs  i  ett  ringare  för- 
hållande. 

Beträffande  kiselsyran,  så  har  jag  funnit  den 

i  alla  af  mig  undersökte  Spineller,  äfven  i  de  re- 
naste och  genomskinligaste  från  Ceylon.  Den  und- 

går lätt  uppmärksamheten,  då  mineralet  i  smält- 
ning upplöses  i  surt  svafvelsyradt  kali,  som  upp- 
tager en  liten  qvantitet  kiselsyra,  h  v  il  ken  då  upp- 
löses med  det  öfriga  i  vatten.  Den  fås  sedan  i 

lerjorden ,  men  måste  deri  sökas ,  för  att  upptäckas. 
Om  detta  underlåtes,  kan  man  lätt  förledas  att 

anse  mineralet  hafva  varit  fullkomligt  kiselfritt. 



Tvenne    nya  Blodigel-arter, 

beskrifna  af 

P.  F.  WAHLBERG. 

Bland  de  slägten  af  Annelidernas  klass,  som  va- 
rit innefattade  under  Linnés  genus  Hirudo  ̂   ådra- 
ger sig  obestridligen  Sangvisuga  Sayigny  största 

uppmärksamheten,  då  dess  arter  äro  ett  af  medi- 
cinens vigtigare  hjelpmedel.  Det  är  genom  be- 

skaffenheten af  sina  trenne  käkar,  som  dessa  djur 

äga  förmågan  att,  liksom  med  cirkelsågar,  genom- 
skära andra  djur-arters  hud,  för  att  sedan  genom 

en  sug-apparat  upphämta  deras  blod,  och  det  är 
äfven  på  denna  käkarnes  bildning,  som  blodigel- 
slägtets  väsendtligaste  karakter  grundas.  Käkarne 
äro  nemligen  i  sin  kant  försedde  med  talrika,  i 
2:ne  rader  stående  li vassa  tänder,  som  i  spetsig 
vinkel  luta  mot  h varandra.  Ehuru  alla  arter  af 

detta  slägte  sannolikt  äro  till  medicinskt  bruk 

tjenliga,  användas  dock  inom  Europa  hufvudsak- 
ligen  blott  de  2;ne  allmännaste,  nemligen  i  norra 
delarne  Sangvisuga  medicinalis  Savigny,  och  i  de 

södra  S.  ojjicinalis  Savigny.  —  De  arter,  som  hit- 

intills blif  vi  t  fullständigare  utredda  och  beskrifna''"), 
äro  ännu  icke  många,  men  slägtet  torde  väl  vid 

närmare  eftersökning  och  granskning  vinna  betyd- 
lig tillväxt.  Till  denna  förmodan  föranledes  jag 

bland  annat  deraf,  att  det  redan  lyckats  mig  i 
lef vande  exemplar  erhålla  2:ne  nya  arter,  af  hvilka 
en  inom  fäderneslandet,   der  vi  hitintills  endast 

*)  Se  Savigny,  Carena,  Moquin-Tandon ,  Blainville, 
AuDOUHf,  Brandt  och  Ratzeburg  m.  fl. 
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känt  den  allmänna  Blodigehi  (Sangvlsuga  medi" 
cinalis)  med  sina  varieteter.  Dessa  nya  djur,  af 
h vilka  jag  kallat  det  ena  Sangvisuga  hjpochlora, 
efter  dess  på  undersidan  gröna  färg,  det  andra  S, 
albipunctaj  efter  dess  ringar  af  hvita  punkter, 

torde  ej  mindre  i  medicinskt  än  i  zoologiskt  hän- 
seende förtjena  närmare  uppmärksamhet,  och  det 

så  mycket  mer,  som  den  sistnämnda,  hos  oss  in- 
hemska, arten  möjligen  till  någon  del  synes  kun- 

na ersätta  den  mångenstädes  nästan  utfångade 

allmänna  blodigeln.  Af  sådan  orsak  har  jag  upp- 
satt denna  lilla  afhandling,  hvilken  jag  har  läg- 

iiaden  kunna  pryda  med  lika  sköna  som  upply- 
sande figurer,  utförda  af  Wn.H.  och  Ferd.  von 

Wright.  Slutligen  hembär  jag  Herr  Lifmedikus 
Ahlberg  och  Herr  Apothekaren  Strandberg  min 

skyldiga  tacksägelse  för  det  de  vänskapsfullt  beredt 
misf  tillfälleatt  lära  känna  de ifråsfa  varande  föremålen. 

J.  ̂ angvistiga  hypochiora:  ryggen 

smutsigt  gulaktig,  midtpå  med  en  svart  tandad  längs- 
linie  och  små  strödda  mörka  fläckar,  sidorna  renare 

Wekgula  med  rektangulära  svarta  fläckar,  buken 
enfärgadt  mörkgrön,  käkarne  på  sidorna  med  små 
trubbiga  upphöjningar. 

Denna  art  liknar  till  storlek  och  skapnad  den 

allmänna  blodigeln,  men  är  tätare  knottrig.  Rvg- 
aen  smutsigt  gul  med  en  svartaktig  sammanhän- 

gande längslinie  midtpå  och  föröfrigt  med  små 

glesa  oregelbundna  mörka  strimmor  eller  fläckar. 
Den  svarta  rygglinien  är  på  båda  sidor  trubbigt 
tandad,  eller  liksom  försedd  med  tvärt  deröfver 

ställda  och  clermed  sammanflytande,  äfvenledes 
svarta,  rektangulära  fläckar,  hvaraf  2  och  2  äro 
närmade  till  hvarandra.  Kanterna  äro  renare  och 

blekare  gula  än  ryggen  och  bära  om  vexlande  större 
och  mindre,  på  tvären  stående,  svarta  rektanglar. 
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livilka  ej  sammanflyta  och  hvaraf  de  större  uppnå 
hela  kantens  bredd.  Buken  alldeles  enfärgadt  mörk- 

grön. Foten  har  r3'^ggeiis  gulaktiga  färg  och  små 
mörka  fläckar.  Käkarne,  till  skapnaden,  som  den 

allmänna  artens,  synas  vara  något  starkare  och 
hafva,  utom  de  vanliga  små  tänderne  i  kanten, 

hela  ytan  försedd  med  trubbiga,  nästan  vårtlika 

upphöjningar. 
Af  denna  art  erhöll  jag  redan  för  längre  tid 

sedan,  genom  Herr  Lifmedikus  Ahlberg,  3:ne  lef- 
vande  exemplar,  jemte  uppgift  att  de  blifvit  fån- 

gade på  Java  och  af  besättningen  på  det  fartyg, 

som  hitfördedem,  med  fördel  till  blod-uttömning 
begagnade. 

Se  Tab.  I.  Fig.  1.  Djuret  i  naturlig  storlek. 
a  En  förstorad  käk  med  sina  tänder  och  vårt- 

lika upphöjningar. 

9.  Sangvisuga  aibipuncta:  svart- 
hrun,  starkt  ock  hvasst  knottrig,  hvart  femte  seg- 

ment medsmåhvita,  rnndt  omkring  kroppen  stående 
punkter,  ryggen  med  6  hela,  kolsvarta  längslinier, 
hvaraf  trenne  mot  hvardera  kanten,  buken  med  nå- 

gra få,  oregelbundna,  svarta  fläckar. 

Till  kroppsformen  och  käkbyggnaden  lik  San- 
gvisuga  medicinalis,  käkarne  likväl  med  finare 

tänder.  Rygg-ytan  starkare  och  hvassare  knottrig. 
I  allmänhet  större  än  den  vanliga  arten  (så  vidt 
jag  af  mina  exemplar  kan  döm  ma),  de  största  ända 

till  8  tum  långa  när  de  utsträcka  sig  och  hop- 
dragna 1  tum  tjocka.  Grundfärgen  svartbrun, 

eller  mörkt  gråbrun,  utan  dragning  åt  grönt, 

dock  något  gråaktigare  under  buken  än  på  ryggen. 
Vid  utsträckning  synas  incisurerna  ljusare.  På 

ryggen,  mot  hvardera  kanten,  löpa  3:ne  longitu- 
dinela,  alldeles  hela  (ej  inknipna  eller  tandade), 

temligen  breda,  kolsvarta  linier,  hvaraf  den  yt- 



16 

tersta  på  hvarje  sida  är  minst  tydlig.  Stundom 

visar  sig  under  sjelfva  kanten  en  fjerde,  otyd- 
ligare mörk  linie.  Under  buken  förekomma  några 

smärre,  oregelbunda  svarta  fläckar.  Hvart  5:te 
segment  bär  vanligen  16,  mera  sällan  14  eller  18, 
ganska  små  hvita  punkter,  så  ställda  i  ring  att 
3:ne  af  dem  under  buken,  mot  h vardera  kanten, 

bilda' en  triangel  (hvarigenom  2:ne  punkt-trianglar 
synas  under  buken  på  livar  femte  led),  2:ne 
punkter  bredvid  hvarandra  midt  på  ryggen  mellan 
de  innersta  svarta  linierna  och  4,  stundom  3  el- 

ler 5,  äfvenledes  bredvid  hvarandra  på  ryggen 
mot  h  vardera  kanten.  Af  dessa  sistnämnda  äro 

de  2:ne  medlersta  när  4  finnas,,  eller  de  3  medler- 
sta  när  5  äro  för  handen,  mera  närmade  till 

hvarandra,  än  till  de  yttersta.  När  blott  3  före- 
komma, är  den  medlersta  störst  och  ofta  liksom 

dubbel.  Af  dessa  ryggens  sidopunkter  star  den 
öfversta  på  medlersta  svarta  linien,  de  2  eller  3 

hopstående  på  understa  linien,  och  den  understa 
under  denna  linie,  eller  på  öfverranden  af  den 
stundom  märkbara  4:de  linien.  Den  främsta 

punkten  af  de  3:ne,  som  bilda  h vardera  punkt- 
triangeln under  buken ,  tillhör  ej  samma  seg- 

ment, som  alla  de  öfriga,  utan  sitter  på  bak- 
kanten af  nästföregående  segment.  När  igehi 

hopdrager  sig,  närmas  denna  punkt  så  till  den 
yttre  på  den  efterföljande  leden,  att  dessa  tyckas 
förenas  till  en  enda,  och  att  således  under  buken, 

i  stället  för  de  båda  trianglarne,  mot  h vardera 

sidan,  synas  2:ne  bredvid  hvarandra  slående 

punkter  ••').  Punkt-ringarnes  antal  är  öfver  20  och 
^ledernas  följaktligen  öfver  100,  då  alltid  4  puiikt- 

  lösa 

*)  Sedan  igelu  legat  i  sprit  syntes  dessutom ,  efter  bredden  af 
hvarje  ring,  cn  rad  ytterst  siua  svarta  punktei ,  troligen  myn- 

ningar af  slemkörtlar  och  vida  mindre  an  de  hvita  punkterna. 
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lösa  segnieiiLer  ligi^a  mellan  de  pnnktbarande. 
När  igeln  från  sin  ulstriickta  och  plattare  form 

börjar  hopdraga  sig,  franilrä(hi  knottrorna  starkast, 
eller  nästan  som  trubbiga  taggar,  särdeles  om 

djuret  vidiöres.  Yt^in  liknar  då,  på  de  större 
exemplaren,  engiölVe  fil.  Teckningen  synes  bäst 
när  igeln  är  i  vatten. 

Från  Safigvisuga  medlcinalis  skiljer  sig  följ- 
aktligen denna  art:  genom  sin  starkare  knottriga 

yta,  genom  mörkare  ej  åt  grönt  dragande  grund- 

färg, genom  total  brist  på  rostgula  teckningar''), 
genom  de  svarta  rygg-rändernas  beskaffenhet, 
hvilka  äro  alldeles  hela  och  ofver  allt  lika  breda, 

samt  genom  ringar  af  hvita  punkter  på  hvar 
femte  led. 

Med  den  så  kallade  Hästigehi,  [Hcumopis 

i^orax  Moqu.-Tand.),  har  den  troligen,  till  följe  af 
sin  mörka  färg,  blifvit  förblandad  och  härigenom 
Öfversedd.  Den  igeukännes  dock  lätt  der  ifrån, 

utom  genom  sina  med  talrika  ganska  fina  h vassa 
länder  försedda  käkar,  af  sin  betydligare  slorlek, 

knottriga  yta,  ej  åt  grönt  dragande  grundfärg, 
hela  och  breda  svarta  rygglineer,  samt  ringar  af 

hvita  punkter.  '  Hästigeln  har  nemligen  käkar 
med  några  få  trubbiga  tänder  och  slätare  kropps- 
yla,  är  åtminstone  under  buken  grön,  ofta  med 

rostfärgade  sidoränder,  och  saknar  alldeles  rygg- 
ränder, eller  har  dem  endast  bildade  af  små, 

glesa,  svarta  punkter. 
Hr  Apothekaren  N.  O.  Strandberg  i  Götheborg 

meddelade  mig  sistlidne  sommar  någia  lefvande 

exemplar  af  denna  blodigel,  äfvensom  uppgift  om 
dess  vistelseort  m.  m.    Den  träffas  i  icke  obe- 

')  Nyligen  har  jag  genom   Herr  SrRANnBERC  erhållit  en  varietet 
med  gulfläckig  buk  och  rostgul  sidorand 
K.  V,  Acad.  Han  dl.  ,84».  2 
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tvdlis;  riian^d,  tillsaniriian  med  den  vanliida  blod- 

igeln,  i  toifmossar  en  mil  hån  Kongelf  i  In- 
lands häl  ad  och  Karabv  socken,  h varifrån  Herr 

Stra>'deerg  förra  sonimaien  eihöll  omkring  2000 
slvckeii.  Denna  vår  (1842)  har  jii^  ytterligare 
genom  densamme  (att  emoltaga  15  exenjpiar, 

alla  fullkomligt  öfverensslämmande  med  ofvan- 
slående  beskrifning.  Dessutom  saknas  ej  anled- 

ning att  denna  nya  art  skulle  finnas  vid  ad- 

stena,  Sundsvall  med  flera  ställen.  Troligen  *är 
den  ej  sällsynt,  och  torde  väl  mångenslädes 

upptäckas  sedan  uppmäi  ksa mheten  derpå  blif- 
vit  väckt. 

Enligt  Herr  Str.andbergs  uppgift  har  denna 

igel  vid  l.iegngnande  till  blod-uttönming  befun- 
nits djerfvare  och  raskare  än  den  vanliga,  men 

anses  stundom  hafva  orsakat  svullnad,  en  om- 

ständighet, som  äfven  vid  bruket  af  den  all- 

männa soi"ten  ej  sällan  formärkes.  Till  vin- 
nande af  beslämditre  erfarenhet  öfverlemnade 

jag  10  exemplar  åt  Herr  Professor  Hrss,  som 
benäget  detnied  anställt  föisök  på  5  särskilda 
pei  söner,  och  dervid  funnit  dessa  iglar  i  alla 

hänseenden  fullt  jemngoda  med  den  at  gam- 
malt kända  sorten.  For  ofrigt  har  jag  på  mig 

sjelf  applicerat  en  dylik  igel,  hvarvid  så  väl 
känslan  af  hel  tet  och  sugningen,  soiu  det.  lilla 

trekantiga  sårets  beskalFenhet  och  läkning,  all- 
del<^<5  liknade  det  vanliga  loi  hållandel. 

Se  Tab.  1.  Fig.  2.  Ett  stort  exeniplar  af 

S(i7Jgi'isNga  (libifnmctu.  a  3:ne  segmenter  npp- 
sknrna  i  bukens  medellinea  och  utbredda  så  att 

pnnktställniiigen  liillare  kan  öfverses.  b  En 

käk  Tiied  sina  länder  ,  de  håda  <lclaljerade  ligu- 
lerne  forslor.ide. 



rjndersökiiing  af   några  l^eijoids" 

silikater ; 

af 

AXEL   E  R  D  M  A  IV  N, 

Bamlit  ,  ell  nyll  mineral  frAn  Norrigi^ 

'l)el.la  mineral,  iiarsfammande  frän  Banile  soc- 
ken,  är  för  nA^^;ra  Ar  se(l;m  nppläckf.  af  Pastor 
EswARK  och  af  honom  henämdt.  Det  anlrilfFas 

i  näihelen  af  den  vid  pass  en  mil  sydvesl  om 
den  lilla  staden  Brewig  beliigne  gården  Bräkke, 

i  den  rådande  granilgneissen ,  der  det  förekom- 
mer invuxet  i  qvarz,  dels  såsom  derba  straliga 

massor  af  föga  tjocklek  och  dels,  ehnrn  sällan, 
kristalliseradt.  Kristallerna  äio  små,  smala, 

plattryckta,  tvärt  for  andarne  afsknrne  prismer, 
som  tyckas  tillhöra  det  rhomhiska  sysleniet.  De 

gå  till  en  half  tums  längd,  men  ej  öfver  en 

qvart  lineas  tjocklek.  De  äro  glasg länsande  och 

genomskinliga.  Det  derha  fossilet  åter,  som  he- 
■^tår  af  ett  as^sfresat   af  en    oändlig    män2:d  små no      r»  o  o 

sammanvuxne  kristaller,  hvarigenom  den  strå- 
iliga  texturri  uppkommit,  har  sidenarlad  glans, 

^Färgen  är  hvit,  stundom  högst  obetydligt  gående 

åt  hvitgrön.  Eg.  vigteu  vid  +14''Cels.  är  2,984 
och  hårdheten  emellan  fältspathens  och  qvartzens. 



20 

Blåsrörs  förhållande* 

För  sigj  äfven  i  tunnaste  splittra  osmälllig. 
/  borax  löses  trögt  till  färglöst  glas. 

I  fosfor- salt  likaså,  men  glaset  opaliserar. 
Med  soda  ger  trögsmält  slagg,  men  ej  perla. 
Med   koholtsolution    Jje  fuktad,    blir    blå  i 

glödgning. 

Jjialjs* 

Det  slammade  ocb  öfver  svafvelsyra  lUtor-* 
kade  mineralpulvret  brändes  n)ed  soda  och  den 
blända  massan  dekomponeiades  med  utspädd 

saltsyra,  bvarefter  kiseljorden  afskiljdes  på  van- 
ligt sätt.  Efter  tillsats  af  kaustik  ammoniak  till 

den  genomgångne  solutionen  och  fällningens  upp- 
tagande på  filtrum ,  utkokades  denna  sednare  med 

en  lösning  af  kanstikt  kali,  hvarvid  litet  jern- 
oxid,  smittad  af  ett  spår  af  manganoxid,  återstod 
olöst.  Sedan  kalit  i  den  frånfiltrerade  solutionen 

blifvit  mättadt  med  saltsyra,  utfälldes  lerjorden 

med  kolsyrad  ammoniak.  Lösningen,  filtrerad 
från  fällningen  med  ammoniak  gaf  med  oxalsjrad 

ammoniak  en  obetydlig  fällning  af  oxalsyrad  kalk, 
som  förvandlades  till  svafvelsyrad  och  vägdes 
såsom  såda^n.  Den  fi  ån  kalken  frånsilade  solutio- 

nen intorkades  och  glödgades,  bvarefter,  vid 

massans  begjutning  med  saltsyrehalligt  vatten, 

litet  kiseljord  återstod  olöst,  och  ur  lösningen  ut- 
fälldes med  ammoniak  något  lerjord,  som  vid 

solutionens  första  behandling  med  ammoniak  hade 

löst  sig  i  fällningsmedlet. 

Ur  lerjorden  likasom  ur  jernoxiden  uttogos 

och  bestämdes  små  portioner  kiselsyra.  Den  ur- 
sprungliga kiseljorden  löstes  i  kokande  kolsyradt 

iiatron  nied  lemning  af  en  helt  lilen  rest,  som 
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ånvo  belianJlacl  med  soda  i  bränning,  visade  sig 

innehålla  små  qvanliteLer  kiseljord,  lei  joid  och 

kalk.  F\'^o\'  efl.ersökles  genom  särskilt  aualys, 
men  deiat  erhölls  blotl  ell  spår. 

Sålunda  befanns  Bamlitens  sammansäUning 

på  100  delar  vara: 

Kiseljord   56,90  Syrehalt  29,56  3 

Lerjord   40,73  .  .  .  19,02-) 
^     .  ,  ^  >    19,34  2 Jernoxid   1,04  ,    0,32  J 

Kalk  jord   1,04 

Fluor   s[)Ar. 

99,71. 

Kiseljordens  syrehalt  är  1;  g'^f»g  sä  stor  som 

lerjordens  och  jernoxidens  tillsammantagna,  med 

iakttagande  hvaraf  uppkommer  formeln  ̂ ^^6"',  sva- 

rande mot  den  kemiska  APSi',  eller  AlSi'+Äl 
och  hvilkeu  formel  sålunda  anvisar  Banililcn  ett 

rum  såsom  ett  sjellständigt  species  bland  lerjords- 
silikateinas  serie. 

Med  anledning  af  detla  resultat  och  då  det 

ej  kunde  vara  utan  intresse  att  genomgå  de  å 

andra  lerjordssllikater  gjorde  analyser ,  helst  stör- 
sta delen  af  de  uppgifne  analyserna  å  samma 

mineral  gifvit  så  alVi  kände  u  I  slag,  har  jag  före- 
tagit en  undersökning  å  några  få  sådane  silikaler, 

h vilkens  resultat  jag  utbeder  mig  att  här  få  vid- 
foga.  Materialerna  härtill  hafva  blifvit  mig  be- 

näget meddelade  dels  af  Hr  Baron  Berzelius  och 
dels  af  Hr  Prof.  Mosander.  Analysernas  gång 
har  varit  lika  med  den  vid  Bamliten  anförde 

och  begagnade.  Cyanitens  sönderdelning  skedde 

likväl  på  det  af  Baron  B^.rzelius  föreskrifne  sättet, 
med  soda  och  kaustikt  kali  i  platinadegel 
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Andahisit  fian  Lisenser  Alpei  ne  i  Tv- 

rolen  har  på  100  delai"  gitvit: 

Kiseljojd..   39,99  Syreliait  ....  20,774 

Lerjord   58,fi0  .  27,368 1 
Jernoxid   0,72  .    0,220 27,83S  4 

Mangaiioxid  .  .  .  «  .  0,83  .    0,250 ) 

Glödgn.  förlnsl  .  .  0,45, 

10059
^ 

Sjreqvantileten  hos  lerjorden  och  de  andra 
baserne  ti  I  Isanimantagne  förhåller  sig  till  kisel- 
syrans,  som  4  till  3,  af  h vilket  förhållande  fås 

den  mineralogiska  formeln  ̂ ^S^,  och  den  kemiska 

ÄlSi^+3Al,  eller  densamma  som  Bunsen  för  några 
år  sedan  fann  för  detta  mineral. 

Så  kallad  FibroUth'-'^-'')  fjån  Chester  i  N. 
Amerika  innehåller  på  100  delar: 

Kiseljord  ........  40,05    Syrehalt  20,81  3 

Lerjord   58,88     .  27,48  ") ^  i  .  . . .  27,70  4 
Jernoxid   0,74    .    0,22  J 

Glödgn.  förlust  .  .  0,40. "imoT. 

Denna  sammansiiilning  är  alldeles  densamma 
som  Andaliisilens ,  hvadan  Fibrolith  är  att  be- 

trakta såsom  ett  (lern)ed  identiskt  mineral. 

*)  Den  {HMsikobloiiirötla  kristalliserade  varieté  ten,  livars 
egentliga  vigt  jaq  vid  +  15®  Cels.  fann  vara  3,154 
och  livars  hårdhet  ligger  emellan  fältspalcns  och 
qvarlzens. 

'*)  En  tiei  h,  homogen  strålig  roassa  med  sidenartad  glans. 
Eg.  viglen  vid  +  14"  C  =  3,239  och  hårdheten  obe- 

tydligt öfvcr  (jvart/,ens. 



23 

Cjanit^)   från   Ptilsoh  i  Tyiulen   liar  qifvii 
följande  pi  ocentiska  sainriiansälLning : 

Kiseljoid   Syreqvaiitilet  ..  19,39  2 

Lerjord   62,09    ....  28,99 

Jernoxid   0,7i  .... 

Kalkjurd  I 

Kopparoxid  J
  ̂* 
roo,i6. 

Dä  syreqvaiUiteten  hos  lerjoiden  och  jei  n- 
oxiden  liilsaiumanLagne  är  U  gång  slor  suni 
kiseljordens,  så  kan  cyanitens  sanimans»  ilning 

ganska  noga  representeras  af  den  mineralogiska 

formehi  A^S""  och  den  kemiska  2ÅlSi'+7ÄL 

29,20  s 

*)  Den  vackra  blå  kristalliserade  varieteten.    Eg.  vig- 
ten  vid  +  16°  Cels.  =  3,6613.    Hårdliete  n  varierande 
på  olika  planer  och  i    olika    direktioner   på  samma 

plan,  sålunda  att  om  näislå- 
^  ende  figur  föreställer  en  Gyanit- 

kristall,  så  repas  det  bredare 
sidoplanet  af  kalkspath  i  di- 

rektion efter  linien  aa-  d.  v.  s. 

parallell  med  prismats  huf- 
vudaxel,  men  ju  mera  man 
af]äs:snar  si^  från  denna  rikt- 

^  ning,  ju  större  hårdhet  erbju- 
der planet,  så  att  det  inom 

en  båge  af  90°  genomgår  hård- 
hetsskalan från  kalkspath  tilf 

I  qvartz,    hvilket   sista  mineral 
är  det  första  som  repar  planet 

^  i  en  mot  hufvudaxeln  vinkel- 
rät  direktion  eller  efter  li- 

nien bb.  —  Det  smalare  sidoplanet  är  hårdaie,  ty 
det  repas  blott  af  Topaz, 



24 

Cyafiit  -')  tViin  Köiås  har  pa  101}  delar  gifvil: 

Kiseljord  37,40    Svreqvantilet  .  .  19,428  2 

Lerjord     61,86  ...28,890 

T         •  I  n  n      [  •  •  •  •  29,050  ?i Jernoxid   0,52    ..  .  0,i59j 

Kopparoxid  ....  0,i9 

Glödgn.  förlust.  0,61. 

Äfven  denna  Cyanit  ger  ganska  nära  for- 

meln J^S^,  hvilken  således  möjligen  torde  få  an- 
ses såsom  representerande  Cjaniternas  samman- 

sättning. Kopparoxiden,  som  jag  funnit  ingå  i 
deras  sammansättning:  och  som  säkerlis^en  uts^ör 

den  färgande  beståndsdelen  ,  erhölls  till  det  mesta 

iden  oIösh*ga  återstoden  vid  ammoniakfällningens 
behandling  med  kaustikt  kali.  Den  utdrogs  ge- 

nom inledande  af  svafveU-äte  i  denna  återstods 

lösning  i  syra,  fälhiingens  lösande  i  salpetersyra 
och  lösningeiis  kokning  med  kaustikt  kali.  Den 
qvanlitet  åter,  som  hade  löst  sig  i  ammoniakeu 
och  son)  återfecks  efter  salmiakens  bortdrifvande, 

var  så  ringa  att  den  knappt  gaf  utslag  på  vågen. 
A  alla  dessa  udneralier,  med  undanta^  af 

Cyaniten  från  Rörås,  har  jag  gjort  repeterade 

undersökningar,  h vilka,  för  h varje  särskilt  be- 

ståndsdel i  allnjänhet,  ej  gifvit  mer  än  \  pro- 
cents skiljaktigt  resultat.  Jag  har  derföre  ej  an- 

fört  mer  än  ett. 

*)  Den    himnielsblå   cJei  ba   bladiga,    med  eg.  vigl  vid 
+  15^Cels.  af  3,6237  och  hårdhet  2,5  —  7. 



25 

o. 
o 

n 

3 a;  -1 CD  O — 

O  r.' 

3 C 
3 

K* 

OTQ 

jr* 

s» 

CO -5 

o 

-1 

4^ 

P 

4^ 

p 

-a 

o 
"o 

o 

4^ 

C 

Ci 

00 
jO 

po 
po 

C 

po 

c» 

P 

4^ 

o 

-o 

X o 

"v» 

4^ 

P 
In p 1 p p 1 

NO 

K5 
1-^ 

1 

4^ 

♦o 
1 o 

4^ 

CO 

P  I p 

M 

> 

Cc 

^  CA) 

+  4- 

I 

-4 

"Jo 

'O  4^ 

CC  K3 
OC  00 

en 

NO 

NO 

OJ 

O 

It 

r:  ̂  

a;  ̂  
(t    c  O: 
^    ~  -? C-  ftt 



I 



Några  försfik   att   bestämma  skilj- 

aktigheten  i   fluoborsvrans  och 

borfluoi  vätesyrans  kemiska 
natur; 

af 

JA  C.   BE  RZ  ELI  US. 

Fluobors3ran  uppläcktes  1810  af  Thénard  och 
Gay-Lussac  och  beski  efs  af  dem  i  deras  Recherches 

physico-chimiques ,  T.  II.  p.  38.  Den  erhölls,  clå 
den  äfvenledes  af  dem  upptäckta  fkiuborgasen 
till  full  mättning  absorberades  af  vatten.  Den 

är,  pä  detta  sätt  beredd,  ett  rökande,  tjockt  och 

tungt  Hqviclum,  h varur  en  viss  portion  fluobor- 
gas  kan  med  kokning  åter  utjagas;  menhvarefter 

syran  ej  mera  röker,  ulan  öfverdistillerar  oför- 
ändrad vid  en  hög  kokpunkt.  Den  liknar  då 

koncentrerad  svafvelsyrä  och  svärtar  åtskilliga 

organiska  ämnen,  lika  som  denna.  Gay-Lussac 
och  Thénard  uppgifva  att  den  ger  egna  sa]  ler 
med  baserna,  hvaraf  de  dock  icke  försökte  att 

bereda  något  annat  än  ammoniumsaltet,  genom 
hvars  subli  mation,  livar  vid  borsyra  återstod,  det 

'lyckades  dem  att  ådagalägga  denna  syras  sam- 
mansältiiing,  efter  den  tidens  åsigter,  af  borsyra 
och  fiusspatssyra,  betraktade  såsom  syresyror. 
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Vid  de  försök,  som  jag  1824  uieddelade 
Koiigl.  x^cademieii  öfver  åtstilliga  tiuorföieiiingar, 
visade  det  sig  att  fluoboigas,  som  absorberas  af 
välten  utan  alt  bringa  detta  till  någon  bögre 

mättningsgrad ,  afsatter  borsyra,  dels  i  pulver- 
form och  dels,  under  den  af  gasens  absoiplion 

upphettade  vätskans  afsvalning,  i  krislaller. 
Sedan  de  kemiska  begreppen  om  sallbildar- 

nes  natur  hunnit  stadga  sig,  anse  vi  oss  veta  att 
fluoborgasen  är  en  förening  af  fluor  med  bor, 

hvari  intet  syre  innehålles,  hvilken,  likt  flei  a  an- 
dra dylika  föreningar,  bör  af  vatten  sönderdelas 

på  ett  sådant  sätt,  att  syret  förenas  med  radikalen 
och  vätet  med  saltbildaren.  Detta  factum  var 

således  ingenting  egentligen,  o väntadt,  och  då  det 
tillkännagaf  att  på  detta  sätt  fluorvätesyra  och 

bovsyra  uppkomma,  så  visade  det  ock  det  dit- 
tills okända  förhållande  hvari  bor  och  fluor  voro 

förenade.  Men  det  företedde  den  ovanligheten 
att  icke  hela  qvantitelen  fluorbor  af  vattnet  på 
detta  sätt  sönderdelades,  utan  endast  i  deraf, 

och  att,  sedan  borsyran  var  afskild,  åteistod  en 

sur  vätska  ,  som,  mättad  med  baser,  gaf  egna  sy- 

refria salter,  dem  jag  kallat  borfluorsalter,  sam- 
mansatta af  1  at.  fluorur  och  1  at.  iluorbor,  och 

hvaraf  jag  har  beskrifvit  dem  som  bildas  med  de 
vanligare  starkare  saltbaserna  i  K.  V.  Acad.  Handl. 
1823,  p.  68  och  följande. 

I  den  af  mig  undersökta  boifluorvätesyran 
var  I  af  boren  i  fluorboren  utbytt  af  väte,  men 

i  Thlnards  och  Gay-Lvssacs  fluoborsyra  befinnes 
fluorboren  skcnbarligen  odekomponerad  föienad 
med  vatten,  ulan  att  någon  borsyra  afskilt  sig. 
Den  fråga  är  då  ganska  niilurlig:  Hvad  är  denna 
syra?  Huru  förhålla  sig  dess  med  baser  bildade 
salter  till  borlluorsallerna 
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Innan  jag  kommer  lill  försöket  att  utreda 
denna  fråga,  skall  jag  anföra  några  betraktelser  om 

den  grad  af  säkerhet,  li  v  armed  fluorborens  samman- 
sättning är  känd.  De  svårigheter  man  haft  att 

öfvei  vinna,  för  att  komma  till  kunskap  om  borens 
atom  vigt,  så  väl  i  afseende  på  syrehalten  i  borsyran, 
som  af  det  antal  syieatomer,  som  i  denna  syra 

ingå,  öro  bekanta.  Vi  hafva  af  de  deröfver  an- 
ställda hhsöken  slutat,  att  den  består  af  1  atom 

bor  och  3  atomer  syre. 
Det  är  bekant  att  vi  hafva  stora  anlednin- 

gai",  att  anse  alla  grundämnens  gaser  på  en  gif- 
ven  volum  innehålla  samma  antal  enkla  atomer. 

Dermed  instämmer  också  deras  egentliga  värme, 

som  äfvenväl  är  lika,  och  de  undantag  som  in- 
träffa för  t.  ex.  svaflets  och  fosforens  gaser,  bero 

uppenbarligen  på  allotropiska  förhållanden;  ty  i 
alla  kända  gasformiga  föreningar  af  svafvel  och 
fosfor,  som  kunnat  vägas,  utfaller  den  egentliga 

vigten,  med  iakttagande  af  vanliga  och  med  ana- 
loga föreningar  inträffande  kondensationsföi hål- 

landen vid  föreningen,  fullkomlitjen  normalt  efter 

detta  antagande,  med  de  små  afvikningar  som  at- 
mosferens  pression  förorsakar  på  lätt  coercibla 

gaser,  och  som  för  denna  fråga  kan  alldeles  för- 
summas. Deraf  följer  således,  att  hvart  och  ett 

grundämnes  normala  egentliga  vigt  i  gasfoim 
skall  förhålla  sig  till  dess  atom  vigt,  så  som  den 

egentliga  vigten  af  syrgas  förhåller  sig  till  syr- 
gasens  atom  vigt  eller  som  vätgasens  e.  vigt  för- 

håller sig  till  vätets  atomvigt.  Det  är  således 

möjligt,  att  beräkna  den  egentliga  vigt  i  gasform 
ett  grundämne  har  i  den  temperatur,  hvari  det 
förvandlas  i  gas,  äfven  då  det  icke  är  möjligt 

att  anställa  en  sådan  vägning,  och  om  atom- 
vigten  är  riktigt  känd,   så  blir  det  räknade  re- 
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snltatet  säkrare  än  etl  direkl  vägningsförsök ,  när 
delta  kan  ske. 

Bor  hörer  till  dem  som  icke  kunna  fås  i 

gasform;  dess  egentliga  vigt  såsom  gas  måste  så- 
ledes beräknas.  Dess  atom  vigt  är  489.153.  Sy- 

rets atom  vigt  är  100  och  dess  egentliga  vigt  är, 

efter  Baron  Wredes  vägning,  t.i052;  då  uppkom- 
mer följande  enkla  räkning  100  :  1.1052  =  489.153: 

:  1  50435,  som  då  blir  borens  egentliga  vigt  i  gas- 
form. På  lika  sätt  finner  man,  att  fluorgasens 

e.  vigt  måste  vara  1.2928. 

Borsjran  är  sammansatt  af  1  al.  bor  och  3 
a  t.  syre,  och  då  fluorbor  sönderdelas  af  vallen 

jemt  i  borsyra  och  fluorvätesyra,  så  måste  fluor- 
bor  bestå  af  1  at.  bor  och  6  al.  eller  3  eqvi va- 

len ler  fluor.  Dumas  har  vägt  fluorborens  gas  och 
funnit  dess  eg.  vigt  vara  2.3124.  Den  måsle  i 

gasfoim  bestå  af 

I  volum   borcjas  =  1.50435 

6  volumer  fluorgas  ..  =7.75680 

vägande   tillsammans  =9.2Gii5. 

Om  dessa  7  volumer  i  förenlnos-Ö2:onblioke( 

kondensei  al  sig  från  7  till  4  volumer,  el  t  kon- 
densalionsföi  hållande,  som  hörer  till  de  vanli^a- 

ste,  då  i  en  gas  ingår  ett  större  an  I  al  enkla  vo- 
I  o  n      ̂   •      9.26115  ^ 
lumer,  sa  ar  nuoboroasens  e^.   visjl  =  i.3i53 ~  o         o  ^ 

och  den  ulgöres  af  I  vol.  bor  och  3  vol.  (luor, 

som  svara  emot  ()  volumei'  af  den  enkla  fluorgasen. 

Göra  vi  cn  mols vai  ande  beriikning  for  chlor- 
borgasens  egenlliga  v  igl ,  b  vari  den  ena  bestånds- 

delens egentliga  \igt  kunnat  genom  direkt  väg- 
ning konlrolleias,  så  kouiuia  \i  till  ett  lik.i  lill- 

IVedsshdl.mde  resullal.     Pmus  har  besliiuil  eldor- 
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borgasens  eg.  vigt.  genom  diiekL  vngiiing,  och  fun- 
nit den  4.03532. 

1   volum  borgas....  —  1.50435 

6  vohimer  cblorgas  .  =  14.64204 
16.14639 

conderjserade    från    7    tili    4    volumer,    få  vi 

—^—  =  4.03659.    Af  öfverensstämmelsen  emellan 
dessa  båda  visar  sig,  alt  talet  för  borens  atomvigt 

inåste  vara  funnet  någorlunda  nära  det  lätta  för- 

bållandet '••"). 
Af  det  anförda  följer  med  säkerbet,  att  flu- 

orbor  beslår  af  1  at.  bor  ocb  3  dubbelatomer 

eller  eqvivalenter  fluor  =B¥l^  ocb  bör  då  veten- 
skapligen  kallas  Borsuperfluorid. 

Då  borsuperfluoriden ,  vid  upplösning  till 
mättning  i  vatten,  ingen  borsyia  a  isätter,  eller 

^)  Det  förtjenar  anmärkas,  att  om  man  gör  samma  be- 
räkningar för  kiselns  gasformiga  föreningar  med  fluor 

och  chior,  så  får  man  lika  goda  öfveiensstämmelser. 
Dumas  har  vägt  båda  och  fått  fluorkiselgasens  egent- 

liga vigt  3.600  och  chioikiselgasens  5.939.  Kiselga- 
sens  eg.  vigt,  beiäknad  från  atomvigten,  äj-  3.0649. 
1  vol.  kiselgas=  3.0649       1  vol.    kiselgas=:  3  0649 

6  vol.  fliiorgas=  7.7568       6  vol.  chlorgas  =  14.6420 
10  8217  17/7069^ 

Men  här  visar  sig  att  de   7    voliimerna  kondenserat 

sig,  icke  till  4,  utan   till   3,  ty  12:^=3.6072  och 

1-^^^^  =  5.9023.  Saltbildarens  voliim  är  här  konden- 
serad till  hälften  och  kiselns  volum  är  försvunnen. 

Denna  skilnad  emellan  båda  iipphäfves  icke  genom 
beräkning  från  andra  relativa  atomförhållanden,  i 
enderas  eller  i  bådas  föreningar  n)efl  syre  och  salt- 
bi  hia  re. 
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upptager  åter  den  som  i  början  afsattes,  så  att  i 
den  koncentrerade  vätskan  ingen  borsyra  mer 
finnes  fri,  så  måste  denna  vätska  vara  antingen 

en  upplösning  af  oförändrad  borsuperfluorid  eller 
en  förening  af  fluorvälesyra  med  borsyra.  Är 
den  belt  enkelt  en  upplösning  af  borsuperfluorid, 
så  bör  den  af  baser  dekomponeras,  är  den  en  kemisk 

förening  emellan  fluorvätesyra  och  borsyra,  för- 
enad med  vatten,  en  vattenbaltig  dubbelsyra, 

så  bör  den  med  baser  ingå  likartade  föreningar 
som  med  vatten,  d.  är,  det  bör  finnas  dubbel- 
salter  i  h vilka  1  atom  af  ett  borsyradt  salt  är 
förenad  med  3  a  t.  af  basens  fluorur,  för  livar 

atom  boisyra  som  finnes  i  saltet,  och  dessa  böra 
låta  frambringa  sig  direkte  af  ett  borsyradt  salt 
och  en  fluorur. 

Jag  upplöste  derföre    tillsammans  i  kokande 

vatten  1  at.  vigt  NaB  och  3  a  t.  vigter  fluorna- 

Irium,  samt  1  at.  vigt  NaB^  borax,  och  6  at. 
vigter  fluornatrium,  hvilka  salter  voro  glödgade 

nyss  innan  de  uppvägdes,  och  öfverlemnade  dem 
till  kristallisation  under  afdunstning  i  lindrig 
värme,  h  var  vid  de  till  sista  droppan  ansköto  i 

rediga  kristaller  af  ett  enda  slag,  ulan  att  något- 
dera  saltet  särskilt  kristalliserade.  Båda  dub- 

belsalterna  äro  genomskinliga,  oföränderliga  i  luf- 
ten, men  förlora  k  ristal  I  vatten  och  bli  f  va  hvita, 

utan  att  sönderfalla,  då  de  lemnas  på  ett  40°  varmt 
ställe.  Bådas  kristallform  är,  efter  HrWAiLMARKS 

undersökning,  lika  och  bilda  4-sidiga,  efter  utse- 
ende rätvinkliga  prismer,  i  ändan  snedt  afstym- 

pade  och  med  tvenne  hörn  afkantade.  De  synas 

tillhöra  det  triklinometriska  eller  tetartoprisma- 
liska  systemet.  De  reagera  alkaliskt  och  pösa 
litet  innan  de  smälla.   Tuen  betvdligt  mindre  än 

de 
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de  enkla  borsyrade  sakerna.  Det  för  blåsrör 
smälta    saltet    stelnar    genomskinligt    som  glas. 

Det  salt  som  utgjordes  af  NaB+3Na¥l  nppbet- 
lades  i  platinadegel  till  smältning  ocb  förlorade 

dervid  27  procent  i  vigt,  svarande  emot  for- 

meln 3Na¥l+NaB-{-8Ii  efter  räkning  27.26  p.  c. 
\^atten.  Den  smälta  massan  fyllde  sig  vid  lång- 

sam afsvalning  med  små  mjölkbvita  kubiska  korn, 
ocb  beböll  genomskinligbeten  endast  i  de  tunna 
kanter,  som  bastigast  stelnat.  Då  den  upplöstes 

i  kallt  vatten  blef  en  genomskinande  kornig  salt- 
massa olöst,  som  till  utseendet  liknade  borfluor- 

natrium,  men  den  befanns  vara  små  afsatta  kri- 
staller af  fluornatrium,  som,  då  de  kokades  med 

vätskan  utblandad  med  en  tillräcklig  qvanli- 
tet  vatten,  åter  upplöstes  ocb  fiambiagte  under 

afdunstning  dubbelsaltet,  i  klara  kristaller  för- 
sedda med  ett  särdeles  stort  antal  af  facetter. 

Saltet  af  GNaFl-fNaB^  f()rlorade  i  glödgning 
35.8  p.  c,  svarande  emot  22  atomer  vatten,  som, 

efter  räkning  utgöi*  35,94  p.  c.  "'")  svarande  emot formeln 

3NaFl+NaB+  8H 

3NaFl+frB+12H 

Fördelningen  af  vattnet  emellan  båda  föreningar- 
na är  visseiligen  arbiträr  ocb  kan  vara  10  al.  i 

b  vardera,  då  det  icke  är  gifvet  att  kristall  vat- 
tenshalten skall  vara  densamma  i  denna  förening, 

som  da  saltet  är  ensamt   anskjutet.    Den  smälla 

Att  i  dessa  försök  vattenhalten  utfallit  litet  för  rin- 
ga, liärrör  af  dessa  salters  egenskap  att  i  torr  luft 

släppa  litet  kristall  vatten  i  ytan  och  deraf  hlifva 
oklara. 

K  V.  Acacl.  Handl.  1842.  ^ 
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massan  af  detta  salt  innehöll  äfven  några  mjölk- 
hvita  kristaller  af  fluornati  ium ,  emellan  hvilka 

återstoden  vai- genomskinlig.  Dessa  upplöstes  åter 
i  kokning  och  saltet  anstöt  under  afdunstning 
till  sista  droppan,  utan  att  afsätta  borfluornatrium 

och  utan  att  lemna  någon  anledning  till  den  för- 
modan att  någon  fluor  bor  vid  saltets  glödgning 

blifvit  bildad  och  bortgått. 

Den  sista  termen  i  det  nu  anförda  sal- 

tet, innehåller  en  förening  af  fluornatrium  med 
borsyradt  vatten,  i  samma  relativa  förhållande 
som  emellan  borsyradt  vatten  och  fluoi  vätesyra 
i  den  ofvanföre  omtalade  fluoborsvran.  Det  blef 

nu  en  fråe^a:  kan  denna  förening  existera  för  sis: 

sjelf.    För  att  utröna  detta  upplöste  jag  1  at.  vigt 

lufttorkad  kristalliserad  borsyra,H^B,  och  3  at. 
glödgadt  fluornatrium  tillsamman  i  kokande  vat- 

ten och  afdunstade  dem  i  lindrig  värme,  då  un- 
der afsvalning  och  sedermera  under  fortfarande 

frivillig  afdunstning  föreningen  ansköt  i  kristal- 
ler alldeles  liknande  de  föregående  sakernas,  utan 

att  fluornatrium  eller  borsyra  särskilt  anskjöto; 
men  beklagligen  kunde  icke  vattenhalten  med 

bestämdhet  utrönas,  då  vid  saltets  smältning  bor- 

superfluorid  utvecklas.  Saltet  hade  icke  den  egen- 
skapen att  fatiscera  i  varm  luft.  Kristallerna 

hörde  till  det  rhond)oidala  systemet. 

Det  är  i  öfrigt  anmärkningsvärdt,  att  borater 
och  Iluorurcr  s\nas  behöfva  vattens  närvaro  for 

att  bibehållas  i  förening,  och  att  de  i  snjält  till- 
stånd af  kl  istallisalionskraflen  under  afsvalning 

åtskiljas.  Upplösta  i  vatten,  gifva  ile  med  jord 

och  metallsallei"  (allningar,  som,  i  tlesta  fall, 
Aler  upplösas,  intill  dess  en  viss  qvanlitet  af 

lallningsmedlet  (illkommil.    Tillsalles  myckel  vat- 
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ien  då,  sa  upplöser  sig  det  lallda  igen,  nieu 
vanligen  med  lemning  af  en  liten  porlioji  afskild 

fliiorur.  Upplösningen  af  NaBV6Na¥l  fäller  med 
chlorcalcium  fluorcalcium,  igenkännligt  så  väl  på 
dess  gelatinösa  beskafFenhel ,  som  dess  egenskap 

att,  efter  tvättning  och  torkning,  med  s\afv el- 
syra utveckla  fri  fluorvätesyra. 
Jag  sammansmälte  borax  med  fluorcalcium, 

i  det  till  bildning  af  dubbelsaltel  nödiga  förhål- 
landet, med  tillägg  af  ett  Wivl  öf verskol  t  af 

boraxen,  pul veriseiade  glaset  och  dislillerade  det 

i  glasretort  med  tillräckligt  concintreiad  svafvel- 
sjra,  h varvid  tillika  fri  boisyia  geck  öfver  med 

syran.  Glaskärlen  blefvo  icke  angripiia.  Den  öf- 
verdistillerade  syran  blandades  med  utspädd  ren 
fluorvätesyra  i  en  platinadegel,  i  afsigt  att  binda 

borsyran,  och  afdunstades  i  vattenbad  till  fluor- 
vätesyians  förjagande,  h varefter  den  k(jka{les  en 
god  halftimma  i  degeln,  med  pålagd  t  (jmvändt 
lock,  öfver  lagen  a(  en  spritlanipa,  h varunder 

en  stor  del  af  syran  med  tjock  rök  förflyg  tiga  des. 

Syran  afsvalades  ujider  en  glasklocka  ofver  kon- 

centrerad svafvelsyia.  Den  hade  vid  4-  18''  en 
egentlig  vigt  af  l.r)84'J.  Af  denna  syra  af  vägdes 
10.511  grammer,  som  utspäddes  med  vatten  och 

göts  i  en  vägd  platinadegel  j)å  75.175  gr.  nyss 

glödgad  pul veriseiad  blyoxid.  Blandningen  af- 
dunstades i  lindrig  värme  och  under  tidtals  ske- 

ende omröring,  till  torrhet,  h  varefter  massan 

smältes  i  degeln.  Den  vägde  nu  81.54  grammer, 

och  hade  således  afgifvit  4-.176  gr.  vatten.  Den 
hade  till  följe  deraf  bestått  på  100  d.  af 

Borsuperfluoi  id  60.27 

Vatten   39.73 

Men  af  detta   välten  hade  en  del  varit   syre  i 
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boisyian  och  väle  i  fluorvalesyran.  1  alom  bor- 

superfliioiid  väger  837.606,  och  denne  hade,  ef- 
ter det  nu  afoifna  relativa  förhållandet,  varit 

förenad  med  544.41  d.  vallen,  som  med  en  af- 
vikelse  af — 18.0  svarar  emot  5  at.  vatten,  som 

väga  562.4..  Denna  ringa  afvikelse ,  som  mycket 

lätt  kunde  vara  ett  observationsfel,  visade  sig  se- 
dan vid  pröfningen  härröra  af  en  ganska  ringa 

poilion  svafvelsjra,  som  innehölls  i  den  använda 

fluoborsyran;  men  så  ringa  att  jag  ansåg  prof- 
vets  omgörande  öfverflödigt.  Häraf  följer  således 
alt  flnoborsyra,  af  1.5842  e.  vigt,  består  af  1  at. 

boisyra,  3  dubbelatomer  fluorvätesyra,  h  var- 
till 3  at.   vatten   åtgått,   och  2   atomer  vatten, 

=  B+3H¥l+2fi.  Det  är  troligt  att,  om  den  kon- 
centrerade syran  beredes  i  omvänd  ordning,  så 

att  den  öfvermättas  med  borsuperfluorid  och  öf- 
verskottet  deraf  utdrifves  med  kokning,  så  har 

den  en  högre  eg.  vigt  och  håller  blott  1  at.  vatten. 
Resultatet  af  denna  undersökning  är  således, 

att  Thénard's  och  Gay-Lussac  fluoborsyra  är  en 
vattenhaltig  dubbelsyra,  som  består  af  3  eqvi- 
valenter  fluorvätesyra  och  1  eqviv.  borsyra  och 
hvars  salter  ulsjöias  af  en  föreninq:  emellan  ett 
syresa  1 1  och  ett  haloidsalt.  Deremot  är  den  af 

mig  beskrifna  borfluor vätesyran ,  som  uppkommer 

då  koncent r.  fluorvätesyra  får  absorbera  borsuper- 

fluoridgas,  en  kopplad  fluorvätesyra,  hvars  kopp- 
ling är  borsuperfluorid,  sammansatt  af  1  at.  af 

hvardera,  och  hvars  salter  icke  innehålla  syre, 

ulan  ulgöres  af  1  al.  af  fluoi  nr  förenad  med  1 

al.  bor-superfluorid.  K  isel  fluor  vä  tes  yran  är,  på 
samma  sätt,  en  kopplad  fluorvätesyra,  hvars 

koppling  är  kiselsupeiiluorid,  men  den  består  af 
3  al.  (luorviilesvra  och  2  al.  kiselsuperfluorid. 



Om 

fbsforens   föieningar   med  svafvelj 
af 

JA  C.  BERZELIUS. 

P>huru  svafvel  och  fosfor  höra  till  cle  gruiul- 
ämneii,  som  ofta  varit  föremål  för  kemiska  un- 

dersökningar, hafva  likväl  deras  inbördes  förenin- 
gar hittills  varit  så  föga  kände,  att  man  icke  med 

säkerhet  utrönt  om  de  kunna  anses  såsom  verk- 

liga kemiska  föreningar,  eller  endast  såsom  enkla 
sammansmältningar.  Mitscherlich  har  ådagalagt, 
att  fosfor,  vid  lindrig  värme  sammansmält  med 
svafvel,  tillsatt  i  en  viss  ringare  qvantitet,  och 

långsamt  afsvalad,  ger  en  licjvid  förening,  ur  h vil- 
ken ren  fosfor  afsätter  sig  i  kristaller.  Det  har 

länge  varit  käudt  att,  i  omvändt  förhållande,  svaf- 
vel sammansmält  med  en  mindre  qvantitet  fosfor 

ger  en  liqvid  förening,  ur  h vilken  gula  kristaller 
anskjuta,  som  likna  svafvel,  och  hvilka  kristaller 

ansågos  för  svafvel,  till  dess,  för  ett  par  år  se- 

dan, DuPRÉ  ••"")  visade  att  de  innehålla  äfven  fos- 
for, och  angaf  att  de,  efter  hans  analys,  beslå  af 

en  eqvivalent  fosfor  och  6  atomer  svafvel.  Den 
liqvida  delen,  h varur  dessa  kristaller  anskjutit, 
fann  han  bestå  af  en  eqvivalent  fosfor  och  en 

atom  svafvel,  och  beskref  åtskilliga  af  dess  3^  1 1  re 
egenskaper. 

*)  Annales  de  Ghimie  et  de  Physique    LXXIIL  435. 
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De  iiitirt;  keuiister,  som  leriinaL  oss  uiKler- 

rättelser  om  svyflets  förening  med  fosfoi',  liafva 
anmärkt  att  der  vid  en  e:^plosion  stundom  upp- 

kommer, af  en  sä  våldsam  beskaffeid^et  att  kärlen 

sönderslås  och  den  biinnande  föreningen  krinsj- 
kastas,  till  stor  fara  för  den  som  anställer  försö- 

ket. Orsaken  till  denna  explosion  iormodades  h^^i^ 
i  någon  ögonblicklig  sönderdeUiii^g  af  vatten. 

Utredandet  af  dessa  förhallanden  bar  läni^e 

synts  mig  vara  af  vigt,  och  då  jag,  vid  utgif- 
vandet  af  en  ny  tysk  upplaga  af  Lärboken  i  ke- 

mien, önskade  att  kunna  anföra  något  om  fosfo- 
rens svaflor  och  deras  förhållande  till  svafvelba- 

ser,  beslöt  jag  att  underkasta  fosforens  föreningar 
med  svafvel  en  närinare  undersökning,  om  hvars 

förlopp  jag  här  får  till  K.  Academien  afgifva  be- 
rättelse. 

Men,  innan  jag  företager  frainstäHningen  af 

mina  försök,  skall  jag  eiima  om  några  föihållan- 
den  af  fosforen,  som  dermed  slå  i  närmaste  sam- 

band : 

Fosforen  har,  likasom  svafiet,  kolet,  kiseln 

m.  fl.,  olika  allotropiska  moditikationer.  Desse 
äro  l:o  fosforens  vanliga  (orm  af  en  i>enomski- 
nande,  nära  färglös,  i  köld  kristallinisk  kropp, 
2:o  Det  uijölkhvita  tillståndet,  i  hvilket  den  är 

mjuk,  ogenomskinlig,  hvit  och  behöfver  några  gra- 
der högre  temperatur  lör  alt  suiälla  ,  men  öfver- 

sår  då  till  det  vaidii»a  lillslåndet  och  0:0  det  rö- 
da   tillstånd,    hvari   deu    kommer    under  lortsatt 

^)  Dcntia  i  vcltMiskapcn  ;imui  ej  allmänt  brukade  tenn 
betyder  de  kemiskt  skiljaktii^a  tillstånd  ,  i  hvilka  sam- 

ma i^riimlämne  kan  fVirefåtla,  t.  e\.  diamant,  ijratit, 
trädkol,  som  utgöra  kolets  allotropiska  tillstånd. 
vSe  Töi-  öfri.^^t  Ar>b.  om  IVamstcgen  i  fysik  och  k«'mi, 
J840.     I)el,  11  p.  14. 
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invtrkcuule    af  uiiiedelbart    solljus,    och    li vartill 
den  öfveroår  ätVen  i  barometerns  toiin  um.   1  detta 
liliståud   röker   den  icke  i  luften,  såsom  de  häda 

föregående,  ocli  behöfver  en  myckel  högre  ten}j3e- 

ralur  för  att  förfiygtigas  .^in  de,  men  öfvergår  då  till 
det    vanliga    tillståndet.  —  Af  dessa  allotropiska 
tillstånd  synas  det  första  och  sista  kunna  behålla 

sig  i  fosforens  föreningar  med  andra  kroppai'.  Vi 
hafva    två   oxider  af  fosforn,  en  gul  eller  orange- 
färskad  och  en  mörkröd,  den  förra  bildad  vid  kif- 

tens    vanliga   temperatur,   den  sednare  vid  fosfo- 
rens  förbränning   i   luft    och   syrgas.     Vi  hafva 

tvenne   distinkt   åtskilda    fosforsjroi",  pyrofosfor- 
syra  och  vanlig  fosforsyra,  den  förra  bildad  i  en 
högre  temperatur,  den  sednare  genom  syrsättning 
på  våta  vägen.    Den  tredje  fosforsyran,  Grahams 

meta  fosforsyra ,   är   icke   någon  särskilt  i.->omerisk 
modifikation  af  fosforsyran,  utan  lika  som  de  flera 

modifikationerna  af  vinsyran"'),  en  föiening  af  ett 
pyrofosforsyradt  salt  eller  af  vattenhaltig  pyrofosfor- 
syra  med  vattenfri  fosforsyra,  hvilken  dervid ,  så- 

som koppling,   åtföljer  föreningen,  och  det  gifves 

ingen  fosfoi  syra  som  neutrahseras  af  en  a  I  om  ba- 
sis, hvilket  bäst  ådagalägges  deraf ,  alt  de  analysera 

de  så  kallade   metafosfaterna ,   hvilka,  likasom  de 

motsvararde    vinsyrade   sakerna,  äro  i  koncentre- 
radt  tillstånd  terpentinlikt   klibbiga,    hafva  visat 

sig  bestå,  lika  med  de  motsvarande  vinsyrade  sal- 
lerna,  af  1  at.  vattenfri  fosforsyra,  förenad  än  med 

1,  än  med  2  atomer  pyrofosforsyradt  salt  och  till- 
äfventyrs   äfven  i  andra  förhållanden.    Jag  anser 

mig  således  hafva  fullt  skäl,  att  antaga  den  så  kal- 
lade meta  fosforsyran  vara  ett  fullkomligt  motstycke 

*)  Årsb.  i  Fysik  och  Keini  1839,  p.  371. 
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till  de  töixiniiigar,  som  Fremy  kallat  tartialsvra 
och  tartrelsjra. 

Vi  hafVa  derjeiiile  tveiine  fos förbundna  vät- 
gaser,  en  som  tänder  sig  sjelf  i  kiflen,  och  en 

som  icke  är  sjelftändhg,  och  h vilka  elter  H.  Ro- 
SES  förträffliga  försök,  kunna  förvandlas  från  den 

ena  till  den  andra,  ulan  ringaste  förändring  i  sam- 
mansättningen. 

Samme  utmärkte  kemist  har  gjort  oss  bekan- 
ta äfven  med  tvenne  fosforbundna  qväfven,  af 

h vilka  det  ena,  bildadt  under  sorgfälligt  undvi- 
kande af  värme,  är  färglöst,  och  det  andra,  bil- 

dadt uiider  värmets  medverkan,  är  brunt  ocb  un- 
der olöde^nin»  nära  svartbrunt,  ehuru  föraren  un- 

der  afsvalning  ljusnar  näia  nog  till  hvitt,  men 
mörknar  alltid  vid  förnyad  upphettning. 

\i  skola  i  det  följande  tinna,  att  det  samma 

inträffar  äfven  med  f(^sforens  svafvelföreningar,  af 

hvilka  jag  först  skall  omtala  dem,  som  uppkom- 
ma utan  användande  af  större  värmegrad  än  högst 

+  100^. 
1.  Fosfor su/ fur.  Om  torr  ocb  ren  fosfor 

afväges  i  ett  kärl  som  innehåller  vatten,  hvilket 
med  detta  är  förut  vägd  t,  och  sedan  tillägges,  för  4 

atomvigter  eller  2  eqvivalentvigter  iosfor,  en  atom- 

vigt rent  svafvel  i  små  bitar  •••)  samt  detta  kärl 

upphettas  till  omkring  +  60  ',  antingen  i  vatten- 
bad eller  i  en  kakelugnsniche ,  så  smäller  fosforen 

och  upplöser  sedan  svallet  ganska  hastigt. 
Jag  bar  äfven  in  vägt  fosforen  i  el  t  torrt  profrör 

och  tillagt  det  afvägda  svallet,  samt  korkadt  röret 
lufttätt  ocb  efler  i  tinnne  utsatt  det  för +60^  hvar- 
vid  båda  förenat  sii:  ganska  slilla.    Den  änthini:  i  det 

)  Dol  till  alla  ticssa  foisök  amända  svallet  vai  nati\l 
kiislallisci adl .  liilll  i;ciioiuskiiiaiide. 
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ai vägdas  relativa  cj[vaiililel,  som  genuni  lutthalteii 
i  röret  kan  åstadkommas,  är  för  obetydlig  att  vid 

detta  tillfälle  utöfva  nägot  anraärkningsvärdt  ia- 
iiy  tände. 

I  båda  fallen  fås  en  liqvid  färglös  förening, 

som  kan  erhållas  fullt  vattenklar,  och  bryter  lju- 

set starkt.  Den  stelnar  icke  vid  0^,  men  några 
få  irrader  dei  under  antairer  den  fast  form  och  bil- 
o  ... 

dar  en  congeries  af  hvita,  hälft  genomskinande 
mikroskopiska  kristaller,  som  åter  smälta  så  snart 

de  lemnas  vid  O"  eller  någon  grad  deröfver.  Den- 
na föreninjj  låter  oförändrad  öfverdi stillera  s\<i  i 

en  atmosfer  af  vätgas.  Dess  gas  är  färglös,  di- 
stilla  tet  vattenklar  t  och  häftar  ej  vid  glaset,  utan 

flyter  i  afrundad  massa,  som  olja  i  vatten  ••"). 
Den  röker  i  luften  och  oxideras  till  fosfor- 

syrlighet,  såsom  vanlig  fosfor,  under  det  att  svaf- 
velcpantiteten  oupphörligt  ökes  i  liqvidum.  Den 
fattar  lätt  eld,  om  den  insuges  af  en  porös  kropp 

och  lemnas  utsatt  för  luftens  åtkomst,  den  npp^ 
hettar  sig  då  hastigt  till  antändning.  I  vat- 

ten kan  den  förvaras  vid  luftens  vanhga  tempe- 
raturer, särdeles  om  vattnet  är  utkokadt  från  luft, 

flaskan  full  och  väl  korkad.  I  lufthaltigt  vatten 
oxideras  fosforen  efterhand  på  luftens  bekostnad, 

i  mån  som  syrgasen  ersättes,  hvar vid  svaflets  myc- 
kenhet i  återstoden  ökes;  men  denna  förändring 

går  så  långsamt,  att  man  i  flera  veckor  kan  hålla 

den  under  vatten  i  öppet  kärl,  utan  att  den  an- 
niärkningsvärdt  förändi  as.  Kokas  den  deremot  med 

vatten,  så  utvecklas  svafvelbunden  vätgas  med  vat-^ 

*)  Det  är  denna  samma  förening  som  fas,  då  fosfor  di- 
gereras med  en  lösning  i  alkohol  af  kali-  eller  na- 

tron-hepar,  och  hvars  beredning  på  detta  sätt  är 
angifven  af  Böttger 
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teiiåiiiJoriia ,    men   äfveii   denna  sönderdeluinsj  ijår 
I     I  00 

ganska  långsamt. 
Med  kaustikt  kali  qrer  den  i  köld  fös^a  förän- 

dring,  en  svag  lukt  a  t  fosfurbunden  vätgas  ger 

sig  tillkänna  och  liqvidum  ligger  synbarligen  oför- 
ändradt.  Kokas  de,  så  upplöses  fosforsulfuren  ef- 

ter hand.  Var  alkalit  i  öfverskott,  så  återstår  slut- 

ligen fosfor  och  vätskan  innehåller  fosforsyradt  kali, 
vätesvafladt  svafvelkalium  och  ett  multisulfuretum 

af  kalium.  Är  åter  kalit  i  öfverskott,  så  upp- 
kommer, då  allt  svaflet  är  utdraget,  underfosfor- 

syrligt  kali  i  lösningen  och  sjelftändlig  fosforbunden 
vätgas  utvecklas.  På  detta  sätt  fås  ingen  förening  af 
en  fosforsvafla  med  svafvelkalium.  Dis^ererad  med 

svafvelkalium  i  minimum,  KS,  upplöst  i  vatten, 

förvandlar  sig  detta  till  multisulfuretum  och  lem- 
nar  fosfor  olöst. 

Om  vid  sammansmältningen  af  fosfor  med 

svafvel,  fosforens  qvantitet  öf verstiger,  äfven  gan- 
ska litet,  vigten  af  två  eqvivalenter  fosfor  mot 

vigten  af  1  atom  svafvel,  eller  om  man  vid  4. 

50"  i  denna  förening  upplöser  litet  fosfor  och  lå- 
ter den  sedan  afsvalna  till  4-  10°,  så  anskjuter  den 

upplösta  fosforen  derur  i  kristaller,  till  bevis  att 

det  icke  varit  annat  än  en  blandning  af  smält  fos- 
for med  fosfuisulfuretum. 

'2.  Underfosforsvafli^liet.  Då  två  atomvig- 
ter  eller  en  eqvivalentvigt  fosfor  sammansmältas, 

på  nyss  anförda  sätt,  med  1  atom  vigt  svafvel,  så 
förenas  de  äfvcnledes  till  en  liqvid  kropp,  som 

efter  afsvalning  behåller  sig  liqvid.  Den  är  van- 
ligen efter  sammansmältningen  litet  oklar,  men 

om  denna  har  skett  utan  vatten,  i  ett  prolrör 
som  fortfarande  behålles  lufttätt  korkadl,  så  klar- 

nar den  i;ch  visar  sig  då  blekt  gul  och  fullkom- 
ligt   klar    med   del    skimmer,  som  åtföljer  starkt 
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rör.  Den  liar  eii  egen  liögsL  väinjelig  lukt,  på  eu 
gaiig  at  fosrorsjrlighel ,  soin  i  rökforra  utvecklas 
Iråii  dess  yla,  så  snart  den  kominer  i  beröring 
jned  hdlen,  och  af  cblorsvat\  el ,  b  vilken  sednare 

synes  vara  dess  egentbga  bikt.  Den  kbbbar  vid 
allt  torrt,  bvaraf  den  träffas,  ocb  bänger  envist 

(jvar  vid  lingrarne,  bvilka  icke  kunna  befrias  från 
lukten  samt  egenskapen  att  röka  ocb  dervid  lysa 
i  niöikrct,  förr  än  den  antingen  eFter  flera  tim- 

mars förlopp  är  oxiderad,  eller  fingrarna  blifvit  in- 
gnidna med  olja,  som  sedan  med  tvål  aftvättas. 

Tvål  ocb  vatten  ensamt  borttaga  den  icke.  Den 

])ebåller  sig  liqvid  i  en  temperatur,  b  vari  fosfor- 
suifuietum  stebiar,  men  den  anskjuter  i  en  bland- 

ning af  koksalt  med  snö,  till  en  congeries  af  fina, 
b  vi  ta  mikroskopiska  kristaller.  Den  kommer  i 

kokning,  i  en  syrgasfii  atniosfer,  vid  en  lägre  tem- 
])eratur  än  svafvel,  men  bar  en  bögre  kokpunkt 
än  fosfor.  Dess  ̂ as  är  fullkomlio:t  färolös  ocb  di- 

stilla  tet  är  klart,  blekgul  t  ocb  genomskinligt. 

Den  tänder  sig  ganska  lätt  i  luften.  Ett  för- 
sök att  afgiiida  den  med  torrt  papper  från  en 

flaska  eller  ett  rör,  slutar  vanligen  med  att  an- 
lända den,  Äfvenså  om  den  insuges  i  en  porös 

l\ropp,  begynner  den  uppbetta  sig  ocb  tänder  sig 
förr  eller  sednare.  Deremot  tänder  den  sis^  icke  i 

luften,  om  den  lemnes  på  ett  torrt  urglas,  eburu 

den  ouppbörligt  syrsättes.  Jag  bar  med  omsorg 
studerat  dess  förhållande  i  så  väl  torr  luft,  som 

i  en  med  fuktighet  mällad,  b  varvid  den  förhåller 

sig  mycket  olika. 
Ett  par  grammer  deraf  ställdes  i  ett  urglas 

pä  en  glasskifva,  derbiedvid  insattes  ett  annat 
urglas,  som  innehöll  rent  vallen  ocb  öfver  båda 

sljelptes  en  glasklocka,  under  bvars  brädd  på  ett 
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ställe  sköts  en  kil,  för  att  bereda  luftombyte  un- 

der klockan.  Klockan  fyllde  sig  inom  kort  af  en 
hvit  rök,  som  småningom  slog  sig  ned  så  väl  på 
klockans  insida  som  på  glasskifvan.  Denna  rök 
blef  svaoare,  sedan  svro^ashalten  i  klockan,  ̂ enom 

det  mindre  lälta  luftombjtet,  blef  förminskad, 

men  fortfor  dock.  Efter  några  dagar  aftogs  kloc- 
kan. Daggen  på  dess  insida  utsköljdes.  Den  var 

skarpt  sur,  och  gaf  en  stark  fällning  med  chlorba- 
rium  af  svafvelsjrad  baryt,  och,  sedan  denna  var 
afskild,  gaf  den  med  kaustik  ammoniak  en  lika 

ömnig  af  basisk  fosfoi'syrad  baryt.  Vattnet  i  ur- 
glaset  var  äfven  mycket  surt  och  omkring  under- 
Ibsforsvafli ömheten  liade  samlat  sis:  en  rins:  af  ett 

skarpt  surt  liqvidum;  båda  innehöllo  svafvelsyra 
och  fosforsyra.  Då  ingendera  af  dessa  syror  är 
vid  luftens  temperatur  flygtig,  sä  visar  detta  att 
underfosfors vafligheten  icke  hufvudsakligt  oxiderat 
sig  så  länge  den  var  liqvid,  utan  att  först,  sedan 
den  i  oasform  träfiades  af  den  fuktioa  luften,  dess  be- 

ståndsdelar  oxiderades  till  vattenhaltiga  syror,  som 

frambi'inga  den  tjocka  röken  och  slå  sig  sedan  ned 
på  kringstående  kroppar. 

Helt  annorlunda  förhåller  den  sig  i  torr  luft. 

Jag  beredde  underfosfors vaflighet  i  ett  profrör  och 
när  den  kallnat,  öppnade  jag  på  proppen,  som 
så  löst  åter  insköts  att  luftombyte  kunde  små- 

ningom äga  rum.  Den  lemnades  så  i  tre  veckor. 
Under  proppen  bildades  under  tiden  ett  lag  af 
losforsyrlighet  i  fast  form,  som  upptog,  jemte  en 

del  af  den  inkommande  luftens  syre,  all  dess  fuk- 
tighet. Efterhand  öfverklädde  svr  rörets  tomma 

del  med  en  brun  betäckning,  som  äfven  bildades 

j)å  vlan  af  li(|vidum,  hvarilrån  den,  då  röret  lin- 
drigt skakades,  nedsjönk  till  bottnen.  Detta  sked- 

de under  tiden  liera  gånger,  för  att  hälla  det  oför- 
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ändrade  liqvidum  i  full  beröring  med  luften  i  rö- 
ret. Efter  den  anförda  tidens  förlopp,  var  ännu 

ganska  mycket  qvar  af  odekomponerad  underfosfor- 
svaflighet,  på  livars  botten  befanns  en  portion  af 
den  brima  halfliqvida  massan,  jemte  åtskilliga  gula 
kristaller,  till  h vilka  jag  nedanföre  återkommer. 

Då  proppen  uttogs,  tände  sig  den  hvita  mas- 
san derun;ler;  men  blef  släckt  då  röret  genast 

fylldes  med  vatten.  Den  bruna  massa,  som  öfver- 
drog  rörets  insida,  visade,  sedan  vattnet  tillkom- 

mit, här  och  der  gula  fläckar  och  blef  snart  deraf 
penom  tränad  och  hel  och  hållen  "ul.  Vatlnet 

hade  förvandlat  sig  till  en  gul  mjölk,  som  med 

en  pipett  uttogs  med  den  försiglighet,  att  ingen 

ting  af  underfosfors vafligheten  fick  medfölja,  h var- 
efter nytt  vatten  påslogs,  som  efter  en  halftimma 

afdrogs  med  iakttagande  af  lika  försigtighet. 
Ur  den  gula  ujjölken  afsattes  ett  vackert 

gult  pulver,  utan  att  vätskan  klarnade.  Den  ställ- 
des derföre  i  en  värme  af  omkring  60  grader, 

hvaraf  den  blef  vattenklar  och  hade  afskilt  ett 

skönt  gult  pulver,  något  litet  dragande  åt  orange. 
Liqvidum  innehöll  svafvelsyra  och  fosforsyra  och 
det  gula  pulvret  befanns  vara  fosforoxid  i  samma 

modifikation,  som  den  fås  på  Leveri\ier's  sätt,  då 
fosforchlorid  utsattes  för  luftens  åtkomst.  Det  bru- 

na, sega  ämnet,  som  beklädde  rörets  insida,  var 

således  en  blandning  af  svafvelsyrad  och  fosforsy- 
rad  fosforoxid,  som  af  vatten  söderdelades,  i  fos- 

foroxidhydrat  och  vattenhaltiga  syror.  En  por- 

tion af  den  väl  tvättade  och  torkade  oxiden  upp- 
löstes i  kungsvatten  och  lösningen  blandades  med 

chlorbarium,  men  gaf  dermed  ingen  fällning,  till 
bevis  att  ingen  svafvelförening  deri  ingick. 

Jag  är  öfvertygad,  att  underfosfors vafligheten 

på  detta  sätt  afger  det  minst  kostsamma  och  lät- 
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taste  säLlel  alt  bereda  fosfoioxid,  om  man  i  en 

med  torkad  luft  fylld  flaska  slår  liqvid  inider- 
fosforsvaflio^het,  och  korkar  den  med  en  kork ,  s^e- 

nom  h vilken  går  ett  kort  chlorcalcium-rör,  samt 

lem  nar  den  sedan  för  en  tid  åt  sig  sjelf.  — 
Den  enda  försigtigliet  man  sedan  har  att  iakttaga 
är  att,  vid  den  oxiderade  massans  behandling  med 
vatten,  tillse  att  ingen  liqvid  underfosforsvaflighet 
inblandas  med  fosforoxiden;  emedan  denne  då  rö- 

ker, och  till  och  med  tänder  sig  under  torkningen. 

(För  att  undersöka  huru\ida,  till  denna  biid- 
nino  af  fosforsyrad  fosforoxid  nödvändiot  fordras 

närvaro  af  en  annan  elektronegati v  kiopp,  t.  ex. 
chlor  eller  svafvel,  fyllde  jag  en  flaska  med  torkad 

kolsyregas,  inkastade  deri  en  bit  toikad  och  från 
den  hvita  barken  rengjord  fosfor,  samt  insatte  åter 
proppen  lufttätt.  Då  efter  ett  par  timmar  den 
lilla  qvantitet  syre,  som  vid  delta  tillfälle  kunnat 

inkomma,  var  förtärd,  smälte  jag  fosforen  i  lin- 
drig värme,  och  lät  den  rinna  omkring  på  flaskans 

insida  till  dess  den  der  stelnade  i  form  af  ett  öf- 

verdrag,  som  dock  ej  kunde  fås  jemt,  eller  så  att 
flaskan  öfverallt  der  med  öfverdrogs.  Sedan  den 

kallnat,  utlogs  proppen  och  insattes  åter  på  det 

sätt,  att  en  smal  pappers-remsa  sköts  emellan  projv 
pens  ena  sida  och  flaskhalsen.  fJier  14  dagar 
hade  flaskan  inuti  en  myckenhet  dels  bruna,  dels 

mjölkhvila  fläckar.  Den  Öppnades  under  vatten 

och  luften  ut.släpples,  så  mycket  att  flaskan  till 
hälften  lylldes  med  \ ätten,  som  sedaji  skakades 

med  flaskans  innehåll,  hvilket  derigenom  förvand- 
lades till  en  pomeransfärgad  mjölk,  hvarur  fos- 

foroxid afsattes  i  mängd  Den  icke  angripna  de- 
len al  fosforen  hade  öfvergått  i  det  mjölkhvita 

allotr()j)iska  tillståndet.  Litet  dera!  l)landade  sig 
med  oxiden,    u)en  denne  bcfiiades  derilrån,  deri- 
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genom  alt  den  vAt  leiiiiuules  under  en  klocka, 
hvarest  luften  hölls  i  maximum  af  fuktiqhet  och 

det  absorberade  syret  efterhand  ersattes.  IN  är  den 

uttagen  ej  mer  luktade  fosforsyrlighet ,  tvättades 

den  och  torkades  samt  gaf  en  ganska  vacker  po- 
meran^^gul  oxid.) 

Dä  underfosfors vaflighet  lemnas  pä  ett  urglas 
i  öppen  luft,  röker  den  och  blir  fuktig  och  sur, 
och  efter  längre  tid  finnes  den  förvandlad  till  en 
hvit  massa,  som  består  af  smä  gula  kristaller  och 

af  fint  fördeladt  svafvel,  genomdränkla  af  fos- 
forsyra. 

nder  utkokadt  vatten  och  i  fylld  flaska  kan 
undersvafli"heten  förvaras  vid  luftens  vanlioa  lem- 

peratur,  utan  att  vattnet  blir  oklart.  Men  dä 

flaskan  efter  några  dagar  öppnas,  luktar  den  af  vä- 
tesvafla,  särdeles  om  den  st;ir  utsatt  för  ljuset. 

I  lufthaltigt  vatten,  h varunder  den  förvaras,  af- 
sätter  sig  svafvel  i  vattnet,  som  deraf  behåller 
s\"  beständiot  oklart.  Jas"  har  likväl  haft  den 

under  många  veckor  betäckt  med  vatten  i  öppet 
kärl,  ulan  all  någon  annan  väsendtlig  förändring 

dermed  inträffat,  än  att  den  begynt  afsälta  kri- 
staller af  en  svafvelrikare  förening. 

Till  upplösningar  af  kalihydrat  och  af  svaf- 
velkalium,  KS,  förliåller  den  sig  likt  fosfoisul- 

furen,  med  den  skillnad  alt  mycket  mindre  fos- 
for återstår  sedan  svaflet  ar  uldraoet.  Lösningar 

af  vätes vaflade  salter  och  af  calcium-mullisulfur 

verka  ej  derpå. 

Med  upplösningar  af  metallsaller  dels  i  vat- 
ten, dels  i  ammoniak,  ger  den  ganska  långsamt 

fällningar,  som  utgöras  af  svafvelmetall ,  mer  eller 

niindte  föienad  med  underfosforsvaflighet,  men 
alltid  i  obestämda  förhållanden,  emedan  den  bilda- 

de föreningen  efterhand  sönderdelas  af  den  omgif- 
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vande  mel  allsal  ts-lösii  ingen,  under  det  fosfor  en  oxi- 

deras på  metalloxidens  bekostnad.  —  I  en  upp- 
lösning af  kopparchlorur  i  kaustik  ammoniak  bil- 

das en  rödbrun  fälhiing,  i  en  lösning  af  koppar- 
cblorid-ammoniak,  en  svartbrun;  men  h vilka  efter 

olika  koncentrerade  lösningar  fås  olika  samman- 

satta. I  salpetersjrad  silfveroxid-ammoniak  upp- 
kommer en  svartgrå,  men  den  är  för  det  mesta 

endast  svafvelsilfver.  I  en  lösning  af  svafvelsvrad 

zinkoxid  i  kaustik  ammoniak  uppkommer,  under 
digestion  i  värme,  en  hvitgul,  hälft  kristallinisk 

förening,  men  den  består  af  svafveizink  och  svaf- 
velammonium,  och  om  underfosforsvafligheten  hål- 

ler öfverskott  af  svafvel,  bhr  fällningen  vackert 

gul,  men  innehåller  äfven  nu  knappt  spår  af  fos- 
for, utan  består  af  svafveizink  med  en  högre  svaf- 

velbindningsgrad  af  ammonium,  som  i  torr  di- 
stilla  tion  utjagas. 

Der  mot  förenas  den  ""anska  lätt  med  svafvel- c 

metaller  på  torra  vägen,  men  öfvergår  der  vid  till 
en  annan  isomerisk  modifikation,  hvarom  jag  längre 
fram  kommer  att  tala. 

3.  Fosf or  super  sul fur.  lag  sammansmälte  en 
eqvivalent  fosfor  med  3  atomvigter  svafvel  och 

med  5  atomvigter,  i  tanka  att  på  delta  vis  fram- 
brinoa  fosforsvafli^het  och  fosfors vafla.  Den  sist- 

nämda  blandningen  blef  ej  flytande  förr  än  vattnet 
i  vattenbadet  kokat  en  stund.  Den  förra  afsatle 

gula  kristaller,  som  till  utseendet  liknade  svafvel- 
kristaUer,  öfver  h vilka  stod  ett  moderliqvidum  af 
underfosforsvatligliet.  Den  sednare  åter  stelnade 

helt  och  hållet,  men  då  jag  ställde  rörel  i  lutan- 
de ställning  med  korken  nedåt,  nedrann  under- 

fosforsvatligliet efter  hand  dropptals  och  lenmade 
en  conijeries  af  svafveltiula  kristaller.  Dessa  så 

sanimansmälla  Inreiiiniiar  voro  följakl ligen  icke  an- 
nat 



49 

nat  än  upplösningar  i  inulerfosforsvafligliet  af  det 

högre  sulfuretiim ,  som  Dupré  beskrifvit.  Jag  för^ 

sökte  nu  att  i  underfosfors vafligliet  vid  +  60*^  upp- 
lösa ganska  litet  svafvel;  efter  afsvalning  till -i- 10'' 

ansköt  derar  ett  par  ganska  vackra  och  rediga 
kristaller  af  supersulfuretuni. 

Dessa  kristaller  hafva  blifvit  beskrifna  af  Du- 

pré. De  likna  alldeles  kristaller  af  svafvel,  såda- 
na de  fås  ur  en  lösnins^  i  kolsvafla:  men  de  hafva 

en  rikedom  på  facetter  och  dela  sig  lätt,  efter  na- 
turliga genomgångar.  Moderliqvidum  vidhäftar  dem 

envist,  h varigenom  de  röka  i  luften,  och  de  sy- 
nas vara  deraf  genomti  ängda ,  ty  äfven  en  ny- 

sprängd  yta  af  kristallen  röker,  ehuru  mycket 

svagare.  Jag  upplade  dessa  kristaller  på  sugpap- 
per,  som  ställdes  på  ett  thefat  under  en  glaskloc- 

ka, hvari  luftombyte  kunde  ske  och  der  ett 

glas  innehållande  vatten  var  instäldt.  Sugpappe- 
ret  ombyttes  tid  efter  annan  och  kristallerna  qvar- 
lemnades  till  dess  all  lukt  af  under  fosfors  vafli  »het o 
försvunnit,  h varefter  de  aftvättades  och  torkades 

öfver  svafvelsyra.  Något  mer  än  en  vecka  for- 
drades innan  de  upphört  att  röka  och  de  kunde 

sedan,  utan  att  mista  i  glans  på  ytan  lemnas  i 

öppen  luft.  Upphettade  smälte  de  och  tände  sig 
samt  brunno  med  en  hvits^ul  lå^a,  lik  den  då  fos- 
for  brinner  i  en  luft,  som  förlorat  större  delen 

af  sin  S3a*ehalt.  I  distillationskärl  kunde  de  öf- 
verdistilleras  men  så  väl  distillatet,  som  det  icke 

öfvergångna  behöll  sig  länge  i  form  af  en  mjuk 
massa,  lik  det  bruna,  hastigt  afsvalade  svaflet 

(Sy).  Ingen  underfosforsvaflighet  afskilde  sig  der» 
ifrån. 

Det  hände  ett  par  gånger,  då  jag  ville  distil- 
lera   ett  supersulfuretuni  som  ännu  innehöll  un- 

K.  V.  Acad.  HaiiclL  1842.  ~  4- 
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deiTosforsvatllghet,  att  vid  hettans  första  åverkan 

en  explosion  uppkom,  likväl  utan  eldfenoraen, 
h vilken  utkastade  en  del  af  massan,  utan  att  sön- 

derslå returten.  Detta  härrör  deraf,  att  under- 

fosforsvaflighet  förenar  sig  med  svafvel  ur  super- 
sulfuretum  till  fosforsvafla  med  en  öe^onblickli^ 

temperaturens  upphöjelse,  och  jag  fann  att  det- 
samma inträffar  med  underfosfors vaflio het  ensam 

om  den  upphettas,  i  en  ström  af  torkad  s\afvel- 
bunden  vätgas.  Dervid  absorberas  litet  svafvel  ur 
glasen  och  fosforsvafla  bildas.  Dejina  förenins:  låter 

sedan  distillera  si",  hvar\id  uiiderfosforsvafli^het 
först  öfver^år  och  återstoden  blir  mer  och  mer 

o;ul  och  stelnar  kristallinisk  under  afsvalnino  ,  om 

operation  afbrytes  innan  alltsamman  öfverdistil- 
lerat. 

Kaustikt  kali  utdrager  ur  supursulfuretum  i 

köld  det  öfverflödiga  svaflet  och  lemnar  under- 
fosfors vaflighet.  I  digestion  upplöses  den  alldeles, 

och  lösnino:en  innehåller  fosfors^radt  och  under- 
svafvelsvriiqt  kali  samt  e(t  multisulfuretuin  af 
kalium. 

Fosforsupersulfuretum ,  väl  befriadt  från  un- 

derfosfors vaflighet  på  ofvan  an(brda  sätt,  upplö- 
stes i  kungsvatten  och  då  beståndsdehirna  biifvil 

fullt  oxiderade,  fiilldes  lösningen  först  med  chlor- 
barium,  hvarefter  den  silade  lösnineen  litet  öfver- 
mättades  med  en  klar  blandnino  af  ammoniak 

och  bar^tvatten,  och  utfälldes  sedan  fullkomligt 
med  chlorbarium  i  en  flaska,  som  väl  korkades. 

Den  klarnade  vätskan  afdrogs  så  nära  som  möj- 
ligt med  sifon,  hvarefler  flaskan  fylldes  åter  med 

utkokadt  vatten,  som  etter  klarnandet  afdrogs  på 
samma  sätt.  Fällningen  togs  sedan  på  filtrum, 
uttvältades     \äl,     torkades,    glödgades,  vägdes. 
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upplöstes  i  saltsyra,  barytjorden  utfälldes  med 

svafvelsyra  och  den  erhålhia  svafvelsyrade  ba  ry- 
tens vigt  bestämdes,  h varifrån  halten  af  fosfor- 

syra i  barytsaltet  sedan  beräknades  och  gaf  hal- 
ten af  fosfor.  Vid  dessa  försök  visade  sig,  att  den 

så  erhållna  fosforsyrade  bary  t- jorden  alltid  inne- 
håller  litet   mer  iosforsyra,   än  som  svarar  emot 

Ba^iP,  och  att  således  barytjorden,  lika  som  kalk- 
jorden, måste  gifva  en  förening  af  det  basiska  sal- 

tet med  det  neutrala,  men  hvarvid  barytjorden 
förenar  flera  atomer  af  det  basiska  saltet  med  1 

at.  af  det  neutrala,  än  kalkjorden.  Det  basiska 
salt,  som  fälles  med  ättiksyrad  baryt,  ur  en  af 

ättiksyra  sur  vätska,  är  en  förening  af  det  Ixisiska 
saltet  med  ännu  mer  af  det  neutrala,  sa  att  dessa 

fällningar  aldrig,  utan  att  bary tjordshal ten  i  dem 

bestännnes,  kunna  användas  till  beräkning  af  fos- 

forhalten, på  sätt  också  i  den  analyliska  kemien  fö- 
reskrifves. 

Jag  anser  öfverflödigt,  att  belasta  afliandlin- 
gen  med  detaljer  af  analysernas  vägda  resultat, 
och  anger  der  före  blott  det  derifrån  beräknade, 
Fosforsupersul furen  fanns  sammansatt  af 

funnet  at.  rälcnadt 

fosfor    14.i.'.3       2      1  3.979. 

svafvel  85.167      12  86.021. 

99.300 

=2=  P4-I2S.  Då  DupRÉ  angifvit  dess  sammansätt» 
ning  till  P  +  6S,  så  misstänkte  jag,  att  det  längre 

utsättandet  för  en  med  fuktighet  mättad  luft  möj- 
ligen kunde  hafva  ingripit  i  sammansättningen  af 

sulpersulfuren ,  och  analyserade  derföre  en  större 

kristall  af  ungefär  i  gramms  vigt,  som  direkte 
upptogs  ur  moderliqvidum  och  väl  aftorkades  med 
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linne;  nieii  Jen  höll  84.3y  p.  c.  svafvel.  Della 

visar,  att  föreningen  visserligen  innehåller  litet  un- 
dertbsrorsvaflighet  i  kristallernas  massa,  men  att 

DuPRÉ's  analys  gifvit  ett  oriktigt  resultat,  som 
icke  frän  en  sådan  inblandnino  kan  förklaras. o 

Förhållandet  P+TiS  hörer  till  de  sällan  fö- 
rekommande, likväl  känna  vi  om  arseniken,  som 

så  nära  efterapar  fosforen  i  det  vanligaste  af  den 
sistnämdes  allotropiska  tillstånd,  att  den  ger  en 
äfvenledes  kristalliserad  supersulfur,  som  består  af 

As+18S,  hvilken  således  innehåller  ]|  gång  så  mån- 

ga svafvel-atomer  på  hvar  equivalentaf  radikalen, 
som  fosforens  supersulfur. 

Då  det  icke  lyckades  mig  att  på  våta  vägen 
frambringa  några  föreningar  af  fosfor  och  svafvel, 
som  svara  mot  fosforns  högre  syror,  försökte  jag  att 

på  torra  vägen  frambringa  föreningar  af  de  föregåen- 
de med  svafvelbaser.  Vid  dessa  föisök  visade  sis: 

att  underfosforsvaflighet,  utsatt  samtidigt  för  en 
temperatur,  som  kommer  dess  kokpunkt  nära ,  och 
för  inverkan  af  en  electropositivare  svafvelförening 

än  den  sjelF  är,  öfvergår  i  en  annan  isomerisk  mo- 
difikation, som  har  helt  olika  egenskaper,  och  jag 

fann  der  vid  äfven  en  foslorsulfur  och  en  för- 

ening af  denne  med  underfosforsvallighel ,  i  hvil- 
ka  uppenbarligen  radikalen  belinner  sig  i  ett  an- 

nat allotropiskt  tilkstånd,  än  i  dem  h vilka  jag  nu 
beskrifvit.  Dessa  föreningar  äro  pulvertormiga  och 
röda,  och  ju  rödare,  ju  mera  fosfor  de  innehålla. 

Fosforsulf  ur.  Glödgadt  och  sedan  pulve- 
riseradt  kolsyradt  nalron  inlades  två  tum  högt 

i  ett  j)r()frör,  h varefter  undertosforsvatiighet  in- 
dröps  och  lick  insuga  sig  i  saltet,  som  deraf 
blef  lindrigt  fukladt.  Röret  stängdes  med  en 
kork,  igenom  hvilken  ̂ ick  etl  kort  och  fuit  qlas- 
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rör.    Piofröret  iiedsatles  nu,  sa  laugl  saltet  räck- 
te,  i  sanden  af  ett  sandkapell,   som  upphettades 

så   att    vatten    i   de   dervid    ställda  vattenbaden 

hölls  i  jemn   kokning.    I  början  visade  sig  ingen 
annan   ändiing   än   att  sjelftändlig  Fosforsyi  lighet 
bildades   ofvanför    saltmassan.     Derefter  begynte 

massan  gulna,   och   blef  slutligen   vackert  pome- 
ransgul,  sedan  visade  sig  deri    vid    bottnen  en 
rodnad   och   denna    ste»    höore    och    höore  och 

blef  slutligen   fullt  cinoberröd.    Då  efter  5  tim- 

mar   ingen    vidare   förändring    visade   sig,  upp- 
togs röret  och  afsvalades.    Det  röda  hade  intagit 

ungefär  |  af  saltmassans  höjd.    Det  öfre  var  ännu 

hvitt.    Röret  afskars  nu  med  en  til  ett  stycke  un- 
der  den   öfre  gränsen  af  det  röda.    Massan  tände 

sig  i  detsamma  röret  afbröts,  h vilket  dock  släck- 
tes   genast   derigenom  att  glasrören  fälldes  i  hvar 

sitt  olas  med  rent  vatten.    Den  nedre  röda  delen 

blef  här   föremål  för   undersöknins:.    Vattnet  ut- 
dro"  en   saltmassa  och  lemnade  en  skönt  cinober- o 

röd,  voluminös  massa  olöst.  Den  togs  på  tiltrum 

och  det  genomgående  var  gult,  något  åt  pomerans- 

gult.  Det  innehöll,  på  sätt  jag  längre  ned  kom- 
mer att  visa,  fosfors  va  (ligt  svafvelnatrium  ,  fosfor-- 

syradt  och  kolsyradt  natron.  Den  röda  återsto-^ 
den  på  fdtrum  tvättades  väl.  En  portion  deraf 

aftogs  ännu  våt  till  analys.  Det  öfriga  utprässa- 
des  och  det  mesta  in  lades  i  en  porslins  k  opp  att 

torka  under  en  glasklocka  öfver  svafvelsyra.  Mas- 
san, som  stadnat  på  filtrum,  torkade  i  luften  och 

lemnade  derpå  ett  vackert  djupt  rödt  pulverfor- 
migt  ämne  utan  lukt  och  smak,  men  som  vid  en 

ganska  ringa  uppvärmning,  tände  sig  och  brann 

med  fosforlåge.  Då  massan,  som  torkat  mider  kloc- 
kan,  uttogs   och  kom  i  den   fuktiga  atmosferiska 
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luften,  lände  den  sig  efler  eLt  par  minuter,  för- 

modligen  genom  den  värnieu  t  verkli  ng,  som  upj3- 
koni  genom  kondensering  af  almosferisk  fuktighet 

i  deu  porösa  massan.  Men  en  öfverlagd  glas- 
skifva  släckte  den  åter,  och  när  kroppen  kalhiat, 
tände  sig  massan  icke  mer  då  glaset  borttogs,  och 
kunde  sedan  förvaras  i  en  koikad  flaska;  men 

jag  fann  det  dock  i  aiia  hänseenden  säkrast  att 
förvara  den  under  ulkokadt  vatten.  Den  analy- 

serades, på  sätt  vid  supersulfuren  är  anfördt,  och 
visade  sig  sammansatt  af 

at.  räkoadt 

Fosfor    2i.Mi      i  2().4o8 

Svafvel  78,6(.;y     4  79..092. 

Den  är  således  P^S  eller  en  isomerisk  modifika- 

tion af  den  liqvida,  larglösa  fosforsul fu ren ,  och 

är  i  sin  sammansättning  proporlionell  med  fosfor- 
oxiden, som  den  också  så  fullkomligt  liknar,  sådan 

oxiden  fås,  då  den  bildas  \  id  en  högre  lempera- 
tur,  att  jag  i  början  trodde  den  serkligen  vara 
fosforoxid. 

Under  sammansKlt  mikroskop  visar  deu  sig  beslå 
af  kantiga  oredigt  krislalliniska  delar.  Dess  fär"  är 
vackert  cinoberröd.  Den  har  inqen  lukt  eller  smak. 
Vatten,  hvarunder  den  förvaras,  fiir,  åtminstone 

under  loppet  af  några  veckor  och  på  elt  sknggadt 
ställe,  ingen  lukt  af  vätesvafla,  den  saknar  såle- 

des den  höga  grad  af  syrsäUlighet  som  utmärker 
den  andra  isomeriska  modifikationen.  I  torr  di- 

stillation  i  en  syrgasfri  luft  förllygligas  den,  utan 
att  förut  smälta.  ovU  distillatet  är  den  liq\ida 
fosforsulfuren. 

De  onrständigheter,   som  foidras  för  bildnin- 
gen af  det  röda  sulfurelum,  äro  ett  riktigt  trälfadt 
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forhällamle  emellan  uiidei  fosfors vafiighel  och  kol- 
syradt  natroii  och  ea  ytterst  långsam  inverkan 

vid  den  lägsta  tenjperatur,  hvari  iidjördes  åver- 
kan emellan  nndertbsforsvafligheten  och  det  kol- 

syrade  natronet  är  möjlig.  Dervid  bildas  då  fos- 
tbrsvafligt  svafvelnatrium  och  fosforsulfar ,  som 

öfvergår  genom  de  förut  nämda  inflytelserna,  till 
den  röda  modifikationen.  Med  förmycket  natron 

och  en  hastig  inverkan  af  hettan  sublimeras,  i  en 

syrefri  luft,  fosfor  och  med  öfverskott  på  under- 
fosfors vaflighet  bildas  pä  en  gång  ileia  röda  svaf- 
velföreningar  blandade,  på  sätt  jag  längre  ned 
skall  visa. 

2.  Under fosf or smijli^het  i  dess  röda  modi- 
fikation. Jag  beredde  svafvelmangan  genom  läll- 

ning  med  vätesvafladt  svafvelammonium ,  fällnin- 
gens tvättning,  torkning  och  upphettning  i  en 

ström  af  torr  vätesvafla,  så  länge  något  vatten 
bildades  och  något  svafvel  bortgick.  Det  på  våta 
vägen  beredda  svafvelmangan  kan  nendigen  icke 
tvättas  och  torkas,  utan  att  en  del  deraf  föi  vand- 

las  till  en  blandning  af  manganoxid-oxidul  med 
svafvel,  som  af  det  svafvelbundna  vätet  åter  för- 

vandlas till  svafvelmangan,  under  förflygtigande 
af  det  friblifna  svaflet.  Den  så  erhållna  gröna 

svafvelmangan  inlades  i  en  liten  apparat,  bestå- 
ende af  tre  kulor,  utblåsta  i  tum  ifrån  hvarandra 

på  ett  barometerrör,  så  att  svafvelmangan  kom 

att  ligga  i  den  medlersta.  Genom  en  pipett  in- 
göts underfosfors  vaflighet  på  svafvelmangan  och 

rörets  ena  ända  sattes  i  förbindelse  med  en  vät- 

gasapparat,  försedd  med  chlorcalciumrör.  Sedan 
all  atm.  luft  var  utjagad,  upphettades  medlersta 

kulan  lindrigt  medelst  en  spritlampa  med  cylin- 
drisk veke,  så  litet  uppdragen  att  lågan  bildade 

en   blå   ring,  på  2^  tums   afslånd   under  kulan. 



SvafveliiiaDgaii  föreiicjcles  da  med  uiidersvaflioheteu 

]ued  så  mycken  värmeutveckling,  att  den  öfverskju- 
tande  delen  af  tillsatt  undersvafliohet  afdistillerade 

ögonblickligt  i  båda  sido-kulorna  och  elt  långt  stycke 
i  båda  rörändarne,  men  utan  svnbart  eldfenomen. 

Från  rörets  åt  vätgasapparaten  \ä!ida  del  och  ur 
första    kulan  afdistillerades  deiuia  sedan  i  väteas- o 
strömmen  till  den  medlersta,  hvarifiån  den  se- 

dan med  samma  hetta,  som  nyss  är  anförd,  af- 
distillerades till  den  tredje.  Och  iiär  i  första  och 

andra  kulan  intet  spår  af  nnderfosforsvaflighet  syn- 
tes kondenserad  på  glaset,  fick  massan  kallna  i 

vätgasströmnjen.  Röret  afskars  emellan  andra  ku- 

lan och  den  tredje,  som  innehöll  distillatet. 
Föreningen  var  grön,  men  af  en  gulgrön  färg, 

olik  den  till  profvet  an  vända  s\ afs  elmangans.  Dea 

hade,  äfvensom  insidan  af  glaset,,  här  och  der  yt- 
liga röda  iläckar  af  en  röd  s\ afvelfosfor,  som  lätt 

afskrapades.  Den  utgjordes  af  gulgröna  klumpar, 

som  gåfvo  ett  lika  färgadt  pulver.  Dengaf  i  torr  di- 
stillation,  innan  glödgningshetta ,  liq\id  under- 

fosfors vall  i  ghet  och  lemnade  en  rent  grönt  svafvel- 
mangan.  Lpphettad  i  öppen  luft,  tände  den  sig 
och  brann  med  stark  fosforlå^^e  och  lenmino^  af 
en  srön  svafvelmanoan.  Den  öfverojöts  med  salt- 

syra,  som  upplöste  svafvelmangan  med  häftig  ut- 
veckling af  svafvelbunden  vätgas  och  lemnade  po- 

jneransgula  lätta  klunijiar  af  den  inlagda  förenin- 
gens form.  ZSär  ingen  vätesvaila  utvecklades  un- 
der fortsatt  digestion,  oaktadt  syran  var  ännu 

långt  ifrån  mättad,  togs  den  på  filtrum,  tvätta- 
des väl  med  \ ätten,  så  länge  detta  fällde  salpeter- 

syradl  silfver,  och  torkades  luidcr  en  glasklocka 
öfvcr  svafvelsyra. 

Den  är  ett  ponierausfärgadl  pulver,  som  j»tarkt 
färgar   af  sig   med  ockergul  färg,  utan  lukt  eller 
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smak,  som  läl  +80"  ucli  iiägot  deruLöt \ er  ulan  ait 
täiiila  sio.  I  lorr  dislilla  tion  blir  den  lörst  mörk- 

röd  derpå  svart  och  förvandlar  sig  sedan,  utan  att 

smälta,  i  liqvid  nnderfosforsvaQigbet,  b  vilken  öfver- 

distillerai",  utan  lenuiad  återstod.  Den  är  olöslig  i 
vallen  ocb  alkobol,  förändras  ej  af  kokning  med  salt- 

syra, ocb  löses  föga  af  kallt  kaustikt  kali.  Är 

det  konceiUreradl,  Sä  utvecklas  långsamt  små  blä- 
sor af  en  icke  sjelftändlig  fosforbunden  vätgas  och 

a  I  kali  t  upplöser  i  samma  förhållande  litet  fosfors  va  f- 
bgbet  och  underfosforsyrlighet.  Jag  fäster  v  id  detla 

tillfälle  läsarens  uppmärksamhet  pä,  alt  den  fos- 
forbundna vätgasen  icke  är  af  sjelftändlig  art. 

Det  som  upplöses  är  ganska  litet,  lösningen  blir 
blekiiul  och  fäller  fosforsvafliohet ,  när  den  mät- 
tas  med  saltsyra,  hvarvid  lukt  af  vätes  valla  utvecklas. 

1  digestion  eller  kokning  uppkomma  samma  produk- 
ter, som  med  den  liqvida  underfosforsvafligbelen. 

Af  ammoniak  löses  den  i  liten  män^d  med  "ul  färö. 

U riderfosforsvajlig  fosforsulfur.  Då  svafvel- 
zink,  beredd  med  samma  försigtighetsnjått,  som  vid 

svafvelmangan  är  anfördt,  i  en  dylik  appareil, 
men  som  ej  behöfver  mer  än  två  kulor,  emedan 

hettan  vid  föreningen  icke  är  så  stark ,  behandlas 
med  underfostbrsvafliohet  i  vätgas  vid  en  unoefär 
lika  ringa  hetta  som  vid  den  föregående  användes, 

så  färgar  sig  massan  röd  som  mönja.  Detta  sker 
likväl  icke  på  en  gång,  utan  den  får  först  röda 
fläckar  och  dessa  sprida  sig  sedan  mer  och  mer; 

men  det  hela  blir  rödt  långt  innan  ännu  all  un- 
dersvaflighet  afdistillerat.  Hettan  måste  styras 
ganska  varsamt,  ty  det  minsta  den  stiger  för 
högt,  blir  massan  hvit  i  bottnen.  Man  låter  då 

svalna  till  dess  qvarvarande  undersvafligliet  ge- 

'  nomträngt  det  b  vittnade,  och  upphettar  sedan  med 
mera   försigtighet.     Denna  ringa   hetta  fortsättes 



58 

sedan  liil  dess  välgasslröiiiineii  ur  foisla  kulan 

bortfört  sista  spåret  af  synliga  droppar  at"  under- 
svallighet.  Man  afskär  då  efter  afsvalning  röret 
emellan  båda  kulorna,  ocli  uttager  massan,  som 

är  sammanbakad  i  mönjeröda  klumpar.  Den  ger 
ett  vackert  rödt  pulver.  Den  är  lätt  antändlig 

genom  upphettning,  och  förbränd  på  en  glasskärf- 
va  och  upphettad  slutligen  till  glödgning  lemnar 

den  en  smält,  genomskinlig  inassa,  löslig  i  vat- 
ten, som  smakar  lik  ett  zinksalt  och  är  tvefaldt 

fosforsyrad  zinkoxid.  I  torr  dis  ti  Ha  tion  blir  den 
innan  glödgning  hvit,  och  ger  en  blekgul  liqvid 
svafvelfosfor.  Af  saltsyra  sönderdelas  den  och 
lemnar,  under  ömnig  utveckling  af  vätesvafla,  en 
röd  återstod,  som  behåller  klumparnes  form,  och 

som,  genom  omkokning  med  ny  saltsyra,  kan  fullt 
befrias  från  svafvelzink.  Af  100  d.  af  denna 

massa,  som  utdrogs  med  saltsyra,  h varefter  zink- 
lösningen och  tvättvattnet  fälldes  med  kolsyradt 

natron,  i-öfverskott  tillsatt,  afdunstades  till  torr- 

het och  glödgades  i  platinadegel,  erhölls  zinkoxid, 

svarande  i  vigt  emot  4-5  d.  svafvelzink,  utvisan- 
de således  en  halt  af  svafvelfosfor  af  55  p.  c 
Denna  röda  kropp  låter  fullkomligt  torka  sig 

i  fria  luften  eller  under  en  klocka  öfver  svafvel- 

syra.  Den  har  färgen  af  vacker  mönja ,  som  den 

behåller  vid  rifning  till  pulver.  Den  färgar  min- 
dre starkt  af  sig  än  den  foregående,  men  låter 

utstryka  sig  öfver  huden  till  ett  vackert,  glän- 
sande brandgult  öfverdrag,  som  likväl  med  ett 

torrt  kläde  lätt  aftorkas.  Den  tänder  sig  omkring 

+  50''  och  brinner  med  fosforlåge.  I  torr  distil- 
lation  blir  den  f()rst  nära  svart  till  färgen  och 

förllyger  sedan,  utan  att  smälta  och  utan  lenniing. 
Den  afsvalade  ångan  kondenseias  till  ett  blekgult 

liquidum,    mindre   gult   än    underfosfors  vallighet. 
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Med  kallt  uch  koiiceiiLieradl  kalihydiat  utvecklar 

fleu  en  icke  sjelfläiidlig  foslorbuiiden  vätgas,  och  i 

aikalit  upplöses  en  ringa  qvantitet  fosfors vafiigliet. 

Jag    har    analyserat   den   så   erhållna  röda 
svarveliosforn    efter    tvenne   särskilta  beredningar o 

(ich  på  den  förut  omtalade  niethoden.  I  den  för- 
sta analysen  erhölls  nära  en  half  procents  öf\ er- 

skott  och  i  den  andra  ;5  procents  förlust.  Det 
från  bary tfällningarna  beräknade  lesultal  af  båda 
analyseina  är 

Fosfor  ...   2iA:n  2.^,h 

Svafvel  ....  7().56()  16.2 

Detta  instämmer  icke  precist  med  något  atoniföi- 
hållande,  men  det  kommer  så  nära  följande  rela- 

tiva atomer: 

a  t.        p.  c. 

Fosfor  6  25.48 

Svafvel  ....  2  74.5- 

att  jag  icke  drager  i  betänkande  att  anse  föienin- 

gen  för  P^S+PS,  eller  sammansatt  af  1  at.  röd 
fosforsulfur  och  \  at.  röd  underfosfors  vaflii^het. 

Den  är  då  pi'oportionelt  sammansatt  till  den  af 
H.  RosE  upptäckta  och  undersökta  chlorföreningen 

S^-Gl+Sd,  hvari  svaflet  repi  esenterar  fosforen  och 
chloren  svaflet  i  den  nu  beskrifna  föreningen. 

Man  inser  lätt  att  i  en  förening,  der  så  rin- 

ga förändringar  i  temperaturen  föranleda  sam- 
mansättningsförändringar, det  icke  kan  vara  lätt 

att  erhålla  den  precist  på  den  bestänjda  förenings- 

punkten. 
Zinkförenin<yens  analys  kommer  "anska  nära 

följande  förhållande: 
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funnet  riiknadt 

2  al.  Svafvelziiik  45  43.3.% 

t  at.  P^S^   55  56.446 

=  ZiiP^S-i-ZiiPS.    Yi  skola  läiiore  fram  se  alt  de o 

lägre  föreningaina  af  svafvel  med  fosfor  luätlas 

af  1  at.  svafvelbasis,  likasom  underfosforsyrlighe- 
ten  af  1  a  t.  syrebasis. 

Föreningen  PS+PS,  äfvensom  de  enkla  svafvel- 
föreningar  hvaraf  den  består,  är  löslig  i  liten  portion 
i  upphettad  liquid  underfosfors vaflighet,  som  deraf 

blir  röd.  Denna  kan  i  vätgas  derifrån  afdistille- 
ras  ocb  lemnar  då  den  röda  föreningen  i  form  af 
en  fast,  sammanhängande,  röd  liten  kaka.  DeJi 
är  icke  löslig  i  den  kalla  undersvafligheten.  Det 

händer  stundom ,  att  under  dess  bildning  den  rjc- 
kes  med  ånoorna  af  unders vafliiiheten  och  läojqer 

sig  då  i  form  af  ett  rödt  pulver  på  bottnen 
af  det  kondenserade  liqvidum. 

Det  har  nägungång  lyckats  att  sammansmälta 
den  med  svafvel,  som  då  blifvit  mörkrödt  och 
bibehållit  sw  rödt  efter  stelnandet.  Yanlioeu  för- 

loras  färgen  vid  försökt  sammansmältning,  på 
sätt  framdeles  skall  visas. 

Då  föreningen  P^S+i*S  i  torr  dislillation  för- 
bytes till  en  liqvid  svafvelfosfor ,  som  har  lika 

sammansättning,  så  kan  det  väl  tagas  för  afgjordt, 
att  en  sådan  kemisk  förening  existerar  äfven  i  den 

liquida  modiiikationen ,  faslän  det  icke  är  möjligt 
att  pä  annat  sätt  bevisa  dess  tillvaro,  emedan  in- 

ga bestämda  karaklerer  skilja  den  från  en  enkel 
blandning  af  de  li([vida  l)eslåndsdelarna  i  detta 
f())hållande. 

De  nu  anförda  forsöken  IVamslälla  losforens 

lägre  svafselftireningar  i  l\å  beslämdt  olika  iso- 
meriska    iörliållanilcn.     Del    s\  nes   då    vara  slort 



61 

skäl  alt  om  de  röda,  i  luflen  vid  vanlig  tempe- 
ratur icke  syrsätlliga  föreningarna  förmoda,  att  or- 

saken till  deras  skiljaktiga  egenskaper  och  deras 

färg,  som  är  ju  djupare  röd,  ju  mera  fosfor  de 
innehålla,  lii(2er  deri  att  de  äro  svafvelförenins:ar 

af  fosfor  i  dess  röda  allolropiska  modifdiation. 
Det  blir  deraf  vidare  anlednins:,  alt  i  den 

röda,  vid  högre  temperatur  bildade  fosforoxideu 
förmoda,  att  röd  foslor  är  dess  radikal  och  i  den 

pomeransfärgade  vid  luftens  vanliga  temperatur 
bildade,  att  den  innehåller  fosforn  i  sitt  vanliga 

tillstånd.  På  lika  sätt  låter  det  gissa  sig  att  pyro- 
fosforsyran  är  den  röda  fosforns  syra  och  att  den 
vanliga  syran  har  fosforen  i  sin  vanliga  form  till 
radikal,  samt  att  fosforens  allotropiska  tillstånd  i 

dessa  föreningar  förändras  genom  h varjehanda  in- 
flytelser, olika  för  olika  slag  af  föreningar.  Då 

dessa  röda  föreninqar  dfva  med  koncentreradt 

kaustikt  kali  en  icke  sjelftändlig  fosforbunden  vät- 

gas,  så  har  man  der  ett  nytt  skäl  för  den  för- 
modan att  den  icke  sjelftändliga  gasen  innehåller 

röd  fosfor,  att  lägga  till  det  förut  kända  att  den 

sjelftändliga  gasen  af  direkt  solljus  öfveigår  till 
den  icke  sjelftändliga  modifikation,  lika  som  den 
vanliga  fosforen  af  solljuset  öfvergår  till  den  röda 

modifikation.  H.  Roses  fosforqväfve,  beredt  un- 
der upphettning,  synes  innehålla  fosforen  i  den 

röda  modifikation,  emedan  det  af  hetta  blir  svart- 
brunt,  lika  som  händelsen  äfven  är  med  den  röda 

svafvelfosforen,  och  återtager,  lika  som  denne,  sin 

ljusare  färg  under  afsvalning.  Detta  förhållande 
förtjenar  så  mycket  större  uppmärksamhet,  som 
det  är  det  första  hittills  bekanta,  der  de  olika  iso- 

meriska  tillstånden  uppenbart  visa  sig  bestå  i  ra- 
dikalens olika  allotropiska  förhållanden,  och  der 

det  låter  utleta  sio  hvilket  af  de  allotropiska  till- 
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stånden,  som  tillhör  den  ena  eller  andra  isonie- 
riska  modifikationen. 

U tider f  os  for  svafli^a  salter.  Underfosforsvar- 

ligheten  hai-  den  egenskapen  alt  förenas  med  svaf- 
velbaser  på  torra  vägen,  men,  såsom  vi  af  man- 

gan- och  zinksaltet  sett,  är  det  den  röda  modi- 
fikation, som  deri  innehälles.  Mangansaltet  tål  för 

litet  hetta  för  att  kunna  afgifva  ett  prof  på  dess 
mättningskapacitet.  Jag  valde  derföre  till  mina 

undersökningar  koppar  och  silfverföreninsiarna,  h  vil- 
ka i  allmänhet  fastare  hålla  svaflorna,  än  åtskil- 

liga af  de  elek tropositi vare  metallernas  svafvtlför- 
eningar. 

Koppar  salter  na.  En  lös  [i  ing  af  svafvelsyrad 

kopparoxid  fälldes  med  vätesvafla,  fällningen  l  vät- 
tades  väl  med  utkokadt  vatten,  utprässades  och 
torkades  i  lufttomt  rum  öfver  svafvelsyra  Svaf- 

velkopparen,  Cu ,  behandlades  på  samma  sätt,  sum 
svafvelzinken.  Föi'enin"en  skedde  med  häftiohet 

och  mycket  under-fosforsvaflighet  afdistillerade  så 
godt  som  ögonblickligt.  Aters loden  afdislillerades 
vid  en  ganska  svag  hetta,  till  dess  att  alla  spår 
af  undersvaflighet  voro  försvuinia  i  första  kulan. 
Den  uUairna  forenins^en  var  svartbiun.  Vid  rif- 

ning  gaf  den  ett  något  ljusare  brunt  pulver,  men 
lät  tillika  här  och  der  känna  några  hårdare  och 

segare  korn,  som  svårare  gäfvo  efter  för  pistillen. 
Det  var  svafvelkoppar ,  som  icke  förenat  sig  med 

undersvafligheten.  Vid  ett  nytt  försök  blef  hän- 
ih-lsen  den  samma,  ocd  det  visade  sig  vara  ganska 
svåit  att  vid  den  hastiga  föreningen  få  det  hela 

fullkomligt  mältadt.  Upphettad  på  ett  platijia- 
bläck,  tänder  sig  föreningen  och  brinner  med  fos- 
forlå^e  och  efterlemnar  ett  ljust  lefverbrunt  pulver. 
1  torr  dislillation  ger  den  underfosforsvallighet  i 

liqvid  foi  lu  ocdi  efterlemnar  samma  brima  pulver, 
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Il  v  ilket  tål  lindrig  glöJgniiig,  ulan  alt  f()rändras. 

Den  uiicieirosforsvafliga  svafvelkopparen  kokades 
med  saltsyra,  tor  att  finna  om  de  höll  någon 

portion  at  ett  fosforsjradt  kopparsalt.  Det  gal  en 
MJÖrkt  gli  lagtig  lösning,  som  afliäld  och  blandad 

med  vatten,  gal"  en  fläckig  mörkbrun  fällning, 
Il  vilken,  qvarleninad  i  flei  a  dagar  i  vätskan  icke 

färgade  den  giönaktig,  samt  upptagen  på  filtrum 
och  ultvätlad  och    torkad,   brann    med  fosforlåoe o 

och  efterlemning  af  el  t  ljust  lefverbrunl  pulver. 
Det  visar  således,  att  denna  förening  är  till  en 

ringa  grad  löslig  i  koncentieiad  saltsyra.  Af  den 
något  utspädda  angripes  den  icke,  och  den  med 

vatten  fällda  lösningen  håller  ingen  koppar.  För- 

eningen analyserades  genom  upj^lösning  i  kungs- 
vatten, lösningens  öfxennättning  med  kolsyradt 

natron,  massans  intorkning  och  glöd<^ning.  Saltet 
utlakades  ur  oxiden,  lösningen  öfvermättades  med 
saltsyra,  och  svafvelsyran  och  fosforsyran  utfälldes 
på  förr  anfördt  sätt.  Kopparoxiden,  som  vanligen 
icke  kan  fullt  skiljas  från  platinadegeln  upplöstes 
åter  i  salpetersyra,  aiduustades  I  ill  torrhet  och 

glödgades  samt  vägdts.  Den  upplöstes  sedan  i  ut- 
spädd saltsyra  och  öfvermättades  med  kaiistik  am- 

moniak, hvarefter  litet  chlorcalcium  tillsattes, 

som  änmi  efter  24  tinjmai  ingen  fostorsyrad  kalk 
alskiljt.    På  detta  sätt  erhölls 

koppar  37.:")7 
svafvel  30.1  (; 

fosfor  . .   . . . .  . .  30.60 

Det  öfvei  skott  af  svafselkoppar,  som  redan  vid 

föreningens  rifning  tillkännagaf  sig,  utvisar  att, 
när  den  obestämda  qvantiteten  häraf  afdrages, 
iöreningen  måste  anses  sammansatt  af 
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1  a  t.  koppar  .  . .  ̂'^:2^ 
2  a  t.  svafvel . .  .  33.30 

2  a  t  .  fosfor  ...»  32.97 

=  CuP  och  således  sammansatt  aF  I  at.  svafvel- 

koppar  i  maximum  och  1  a  t.  underfosforsvaflighet. 
Vore  föreningen  deremot  sammansatt  af  2  at.  svafvel- 

koppar  mot  1  at.  nndersvafltghet,  så  skulleden,  obe- 

räknadt  det  synliga  öfvei-skottet  af  svafvelkoppar, 
innehålla  44  p.  c.  koppar.  Försöket  ådagalägger  såle- 

des, att  underfosforsvafligheten  mättas  af  1  at.  svaf- 
velbasis. 

Artificielt  beredd  svafvelkoppar  i  minimum  af 
svafvelhalt  låter  icke  rifva  sig  till  pnlver,  eme.lan 
den  är  mjuk  och  seg.  Så  fint  sönderstött  den 
kunde  erhållas,  försökte  jag  dock  att  förena  den 
med  underfosforsvaflighet,  men  den  afdistillerade 

derifrån.  Deremot  (ås  -GuP,  då  den  föregående  för- 
eninjjen  utsattes  för  torr  distillation.  Den  iier  först 

iiqvid  underfosforsvaflighet  och  sedan,  då  massan 
begynner  glöda,  en  något  svafvelrikare  svafvelfosfor 
och  i  retortkulan  återstår  föreningen  i  form  af  en 
lefverbrun  massa,  som  icke  förändras  af  lindrig 

glödgning.  Den  är  pulverfurmig  och  blir  till  fär- 
gen ljusare  genom  rifning.  Den  ger,  vid  glödg- 
ning i  öppen  luft,  icke  mera  någon  fosforlåge,  utan 

endast  rostas  med  svagt  fosforiskt  sken  till  en  svart 

oxiderad  massa,  under  utveckling  af  svafvelsyrlig- 
het.  Det  är  samma  förening,  som  fås  då  imder- 
svadigheten  på  våta  vägen  inverkar  på  en  lösning 
af  kopparchlorur  i  kaust.  ammoniak,  vid  Inltens 
uteslutande. 

UnderfosforsvajUgt   svufi^eisiifver.  Svafvel- 

silfver  i  föihand  l)efedt,  låter  lika  som  -Cu,  liögst 
obetvdligl   förena    sig    ukhI    underfosforsvallighet , 

som 
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som  afdistillerar  derifrån,  och  lemnar  eii  svart, 

fö2a  fosfoihaltit{  massa.  Då  denna  behandlades 

med  salpetersyra  i  värme,  upplöste  den  sig  efter 
hand  tiil  svalvelsyrad  silfveroxid  med  lemning  af 

ett  mörkbrunt  ämne,  h varpå  syran  i  kokning  trögt 
verkade;  det  frånsilades,  tvättades  och  torkades. 

Det  var  mörkbrunt  och  visade  sig  för  blåsröret 
bestå  af  siifver,  fosfor  och  svafvel. 

Jag  försökte  dä  att  använda  metalliskt  siif- 
ver. Nyss  fäldt  och  uttvättadt  chlorsilfver  inlades 

i  en  platinadegel,  hvarpå  slogs  vatten  och  några 
droppar  saltsyra  och  en  zinkbit  infördes.  Efter 
få  timmar  var  silfiet  reduceradt,  zinkbiten  uttogs, 
zinken  utdrogs  ur  silfret  kalit  med  ny  tillsats  af 

saltsyra,  den  reducerade  metallen  uttvättades  med 
kallt  vatten  och  torkades  i  luften,  utan  användande 

af  väime.  Ja»  omnämner  detta  berednin£;ssätt  af 
det  skäl,  att  det  så  reducerade  silfret,  stäldt  äf- 

ven  i  50  till  60  graders  värme,  eller  öfvergjutet 
med  kokande  vatten ,  faller  tillsanjraan  och  blir 
silfverhvitt  från  ̂ råakti^t  och  låter  i  detta  tätare 
tillstånd  icke  så  fullkomli2:t  förvandla  sis:  till  den .  .  ... 
äskade   föreningen,  att  icke    vid   rifning  i  mortel 
siifverflittror  visa  sig,  som  undgått  föreningen. 
På  det  så  beredda  silfret,  slogs  i  en  af  de  förut 

beskrifna  kulapparaterna  underfosforsvaflighet,  så 
att  silfret  blef  deraf  genomträngdt  och  betäcktes 
deraf.  När  sedan  luften  var  utdrifveji  med  vät- 

gas,  upphettades  kulan  ganska  lindrigt,  hvarvid 

föreningen  skedde  med  en  viss  häftighet  som  Öf- 
verdistillerade  en  på  fosfor  rikare  svafvelfosfor , 
hvarefter  återstoden  af  undersvaflioheten  med  lin- o 
dris:  hetta  afdistillerades  i  en  \äts:as-ström.  Di- .  .  .       >  ^ 
stilla  tet  visade  sitt  öfverskott  på  fosfor  derigenom 

att  det  upplöste  mycket  fosforsupersulfur ,  som  ef- 
ter distillationens  slut  tillsattes, 

K,  V.  Acad.  Handi  1842,  5 
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Den  erhållna  si IfverJftiren ingen  såg  svarl  ut, 
men  den  blef  genom  rifning  till  pulver,  h varvid 
inga  silfverflittrar  förmärktes,  mörkthrun  åt  violett 
och  visade  att  den  var  samma  förenins:,  som  sal- 

petersyran  i  föregående  försök  lemnat  olöst,  ehuru 
den  sistnämda  hade  en  litet  ljusare  färg.  I  torr 

distillation  vid  börjande  glödgning  kom  den  i  de- 
gig fluss,  pöste  ganska  starkt,  och  geck  till  en  del 

upp  i  relorthalsen.  Liqvid  underfosforsyrlighet 
kondenserades  och  svafvelsilfver  återstod. 

Den  analyserades  medelst  blandning  med 

chlorsyradt  kali  och  tillräckligt  kolsyradt  natron 

för  att  hindra  detonation,  då  massan  i  en  por- 
slinsdegel  upphettades  till  afbränning.  Deima  ope- 
rationsmethod  måste  användas,  emedan  salpetersyra 

angriper  föreningen  ytterst  trögt  och  kungsvatten 
är  oanvändbart.  Saltmassan  utlakades  och  lemna- 

de  metalliskt  silfver.  Lösningen  behandlades  på 
förut  angifvet  sätt.    Analysen  gaf 

funnet al. liiknadt 
silfver  .  .  . .  .  .  6J.76. 1 62.97 

.  .18.25 2 18.75 

. ..  18.00 

l(K).oi 

2 18.28 

hvilket  ovedersägligen  ådagalägger  att  föreningen  är 

AsiV  och  att  1  at.  svafvelbasis  mättas  af  1  at.  un- o 
derfosforsvalli^het. o 

U uder Jos  fors  vag/igt  sva f vek/ vi  eks  il f  ver .  O  m 

fun  ilven  cinober  upphettas  med  underfosfors vaflig- 
het,  under  samma  försigtighetsmått ,  så  förenas  de; 

men  don  lemperaturförhöjning ,  som  dervid  upp- 
kommer, ;ir  icke  särdeles  belvdlig  och  ganska  litet 

af  undcrsvatligheten  öfverdistilleras  deraf.  Efter 
undersvallighctens   fulla  afdistillcring  i  en  ström 
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af  vätgas  återstår  en  hopgrodd  smutsröd  massa, 
som  genom  rifiiing  till  pulver  blir  brandgul.  Om 
vid  dess  beredning  hettan  icke  varit  styrd  med 

mycken  försigtigliet ,  ser  man  i  den  del  af  massan 

som  legat  nedåt,  här  och  der  små  qvicksilfver- 
kulor.  I  lindiig  torr  distillation  ger  den  qvick- 
silfver  och  lemner  en  nära  hvit  återstod.  I  luf- 

ten mörknar  den  och  blir  efter  hand  nära  svart, 

pulvret  deraf  blir  svartgrönt. 

Underfosforsvafligt  svafveJjern,    Då  finrifvet 

artificielt  svafveljern,  Fe+6Fe,  på  anfördt  sätt  be- 
handlas med  underfosforsvaflighet ,  så  förenas  de 

raed  häftighet  och  det  förut  mörkgula ,  något  glän- 
sande pulvret  blir  kolsvart  och  behåller  sig  pulver- 

formigt.    Det  är  FeP,  smittadt  af  litet  Fe^P,  fram- 
hvdi^i  af  det  i  svafvelförenin^en  innehållna  Fe. 

Dessa  försök  bevisa  tillräckligt,  att  underfos- 
forsvatlighet  förenas  med  svafvelbaser  och  att  dess 
neutrala  föreningar  bestå  af  1  at.  svafvelbasis  med 
I  at.  undersvaflighet.  Vi  hafva  sett,  att  fosforen 

i  dessa  lägre  svafvelbindningsgrader  följer,  såsom 

man  och  a  priori  hade  skäl  att  vänta,  dess  mot- 
svarande föreningsgrader  med  syre,  sulfuretum 

svarar  emot  oxiden  och  under  fosfors  vafligheten  sva- 
rar emot  uiiderfosforsyrligheten.  Tillvaron  af  den- 
na sednare  har  likväl   blifvit   satt  i  fråga,  sedan 

den  förut  län^e  varit  erkänd.  Det  har  nästan  blif- ... 
m  vit  ett  bruk,  åtminstone  inom  vissa  kemiska  sko- 

lor, att,  vid  inträffande  af  fenomen,  hvars  grund 

man  e\  riktigt  inser,  dikta  en  förklaring,  med  ora- 
störtning  af  välgrundade  åsigter.  Lättheten  att 
göra  theorier  är  förförande  för  dem,  som  icke 
märka  huru  svårt  det  är  att  göra  dem  riktiga. 
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Nyligen  iiar  A.  Wurtz  anställt  eu  uncler- 
sökiiiiig  af  uiiderfosforsyrliga  sältors  sammansätt- 
iiing  och  der  vid  fiuiuit,  att  de  alla  hålla  ett  visst 
antal  atomer  vatten,  och  att,  oiu  de  hålla  mer 

än  två  vattenatomer,  så  kunna  dessa  i  värme  ut- 

jagas, med  qvarlemning  af  de  tva  atomerna,  som 
saltet  icke  släjDper  förr  än  vid  förhöjd  temperatur, 
livar  vid  fosfoi  bundet  väte  bildas  och  basen  åter- 

står fosforsyrad.  har  deraf  slutat,  att  den 
äldre  åsigten  om  en  oxidationsgrad  af  fosfor,  som 
beslår  af  J?+0,  icke  mera  kan  bibehållas  och  att 

hvad  vi  kalla  underfosforsyrlighet  innehåller  en 

sammansatt  radikal,  som  består  af  PH',  förenad 
med  3  at.  syre,  med  tillhjelp  hvaraf  han  ansett 
alla  fenomen  kunna  förklaras.  Han  har  dei  vid 

glömt  att  föreningen  F+0,  ligger  inom  fosforens 
naturliga  oxidationsserie  och  måste  existera,  att 

fosforens  föreningsbegär  till  syret  i  förhållande  af 
F+50  är  så  stort,  alt  dess  lägre  syrsättningsgrader, 
äfven  oxiden,  vid  en  viss  och  dock  icke  särdeles 

hög  temperatur,  sönderdela  sig  i  fosfor  och  fos- 
forsyra, att  fosforens  föreningsbegär  till  syret  är 

så  kraftigt,  att  om  vatten  vid  denna  temperatur  är 
närvarande,  detta  måste  sönderdelas  och  fosforsyra 

och  fosforbundet  väte  uppkomma,  allt  omständig- 
heter, som  äro  väl  kända  och  icke  bort  undfalla. 

Det  återstår  då  att  limia  ett  skäl  h vårföre 

tietta  vatten  är  närvarande,  och  äfven  detla  li2:i:er 

icke  så  låns; t  borta.    ̂   i  hafva  lärt  känna  att  van- 

liga  fosforsyrade  salter,  som  bestå  af  2K+P,ehvad 
antal  atomer  vallen  de  upptaga,  släppa  dessa  vid 
en  ringa  upphöjd  temperatur,  men  behålla  1 
atom  doraf,  som  icke  bortgår  förr  än  vid  en 
höiire   temperalur.     Det   är   dcrvid    outrönt  om 

-•}  Annalcn  der  Ch(Mi)ie  mui  Phainiacie,  von  F.  Wuh- 
LER  OCll  J.  LlECIG.     XLIII.  318. 
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den  bortgår  innan  fosforsyran  öfNcrgull  tiil  py- 
rofosforsjra ,  eller  om  det  sker  san)!  idigt.  Det- 

ta förhållande,  oriktigt  förstad  t,  har  föran- 

led t  tankespelet  med  tre-  och  fierbasiska  syror. 
Underfosforsyrligheten ,  likasom  unclerfosforsvaf- 
ligheten,  mättas  af  1  at.  basis  och  behåller  i  sina 
salter,  som  hittills  blifvit  bildade  endast  på  våta 
vägen,  2  at.  vatten  med  samma  krjift  som  de 
fosforsyrade  salterna  behålla  den  ena  atomen ,  så 
att,  i  båda  fallen,  möten  eqvivalent  fosfor,  svara 
3  atomer  oxid,  antingen  2  at.  basis  och  1  at. 
vatten,  eller  1  at.  basis  och  2  a  t.  vatten.  Detta 

är  ett  faktum,  b  vars  orsak  vi  naturligtvis  icke 
kunna  med  säkerhet  känna;  men  då  vi  tänka 

deröfver,  visar  sig  att  fosforen  likasom  qväfvet, 
har  en  stor  benägenhet  att  förena  sig  med  3 

eqvivalenter  af  elektropositivare  kroppar,  t.  ex. 
väte  och  metaller,  och  det  är  möjligt  att  denna 

öfvervägande  benägenhet  uttrycker  sig  i  det  antal 
vattenatomer,  som  med  större  kraft  qvarhållas 

af  dess  åtskilliga  syrors  neutrala  salter.  I  öfrigt 
anser  jag  att  underfosforsvaflighetens  tillvaro 

fullkomligt  bekräftar  underfosforsyrliglietens  verk- 
lighet, och  att  deras  öfverensstämmande  mätt- 

ningskapacitet  är  ett  ytterligare  bevis  derför. 

Fosfor svaflighet.  Det  är  bekant  att  Serullas 
för  länge  sedan  framställt  denna  förening  på  det 
sätt, att  fosforsLiperchloi  ur  sönderdelas  med  en  ström 

af  torr  svafvelbiinden  vätgas,  b  varvid  clilor  väte- 

syra bortgår  i  gasfoim  och  fosfors vaflighet  åter- 
står i  form  af  en  blekgul,  icke  kristalliserad  massa. 
Den  kan  frambringas  äfvenledes,  om  den 

röda  unders vafligheten  blandas  noga  med  2  atom- 
vigter  svafvel  och  upphettas  i  en  liten  retoit 
med  löst  tillkorkad  hals  i  sandbad.  I  förenings- 

ögonblicket   uppkommer  en    högre  temperatur ^ 
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och  en  del  af  massan  sublimeras  med  häftighel. 

Har  detta  skelt,  så  tillsättes  proppen,  och  lamp- 
lågen  höjes  till  en  starkare  hetta.  Den  sublime- 

ras ganska  långsamt  och  fordrar  att  sandbadet 
glödgar  i  bottnen,  och  denna  hetta  behöfver 
ganska  länge  fortfara,  om  det  hela  skall  hinna 
sublimeras.  Den  bildar  blekt  citrongula  droppar, 
som  behålla  si":  »anska  ]äns:e  efter  fullt  afliall- 

nande  mjuka  som  Sy.  Ilar  ej  allt  sublimeiat, 
så  är  äfven  det  osublimerade  mjukt. 

Man  kan  äfven  erhålla  den  så,  att  ett  un- 
derfosforsvafligt  svafvelsalt  blandas  no^^a  med 

precist  den  qvantitet  svafvel,  som  fordras  att 

bilda  fosforsvaflighet ,  och  upphettas  lindrig^t  an- 
tingen i  en  liten  retort,  eller  ännu  bättre  i  den 

förut  beskrifna  kulapparaten  i  en  långsam  ström 
af  vätfjas.  Som  det  undersvafliga  saltet  håller 

blott  hälften  så  mycket  basis,  som  fosforen,  för- 
vandlad till  svafJighet,  kan  mätta,  så  sublimeras 

hälften  af  den  nybildade  fosforsvafligheten,  mider 

det  att  ett  fosfors vafligt  salt  återstår.  Från  un- 
derfosfors va  flig  svafvelmangan  sublimeras  hela 

halten  af  fosforsvaflighet  och  sedermera  återstår 

endast  svafvelmangan,  som  vid  lösning  i  saltsyra 
lemnar  endast  ett  spår  af  svafvel  olöst. 

Fosforsvafligheten ,  sa  erhållen,  är  gulaktig, 

genomskinlig  så  länge  den  är  mjuk,  blii-  sedan 
ogenomskinlig  och  gulhvit.  Den  är  utan  Likt 
och  smak,  röker  icke  i  luften.  Smälter  lätt  och 

länder  sig,  hvarvid  den  brinner  med  en  fosfor- 
låge  och  tjock  rök.  Lemnad  i  fuktig  luft  blir 

den  efter  hanil  våt  och  mjuk,  rodnar  då  lack- 
muspapperet  ganska  starkt,  och  lagd  på  tungan, 
smakar  den  först  hepatiskt  och  efteråt  bittert, 
h vilket  länge  fortfar,  och  delta  inträffar  både 
med  den  sublimerade  och  den  icke  sublimerade 
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svaflan.  Den  löser  sig  ganska  lält  och  med  giil 
fäig,  i  kaustikt  alkali,  till  och  med  i  ammoniak 
om  den  icke  är  myckel  utspädd,  ätvensom  i  en 
koncentrerad  lösning  af  kolsyratit  alkali,  utan  yttre 
värme.  Vid  denna  sednare  lösning  inverkar  hälften 

af  alkalil  pä  fosforsvafligheten  och  den  andiaöf- 
vergår  till  bikarbonat.  Dervid  afskiljes  dock  li- 

tet svafvel.  Ur  dessa  upplösningar  fälles  fosfor- 
svafligheten  af  syror,  h  var  vid  den  ur  en  mycket 
utspädd  lösning  afskiljes  så  blekt  färgad,  att  den 
ser  nästan  hvit  ut.  Den  är  så  lätt  och  flockig 
att  den  icke  sjunker  förr  än  efter  24  timmar. 

Den  har  då  tagit  gul  färg  och  blir  under  tvätt- 
ning: och  torkning  citronorul. 

Det  fenomen  af  upphettning,  som  vid  för- 
eningen emellan  undersvafligheten  och  svaflet 

föregår,  synes  vara  ett  väsentligt  beting  för  att 
fosforsvaQighet  skall  kunna  uppkomma,  ty  då 

den  röda  modifikation  af  undersvafligheten  blan- 
das väl  i  pulverform  med  den  qvantitet  svafvel, 

som  fordras  att  förvandla  den  i  svaflighet,  och 
sedan  behandlas  med  kaustik  ammoniak  eller 

kaustikt  kali,  så  uppkommer  intet  fosforsvafligt 
salt,  utan  endast  samma  lösning  som  fås  af  den 

röda  undersvafligheten,  utan  svafvel.  Om  liqvid 
underfosforsvaflighet ,  som  ofta  vill  hålla  sig 

oklar,  skakas  några  Ögonblick  med  kaustik  am- 
moniak, så  blir  den  klar  och  ammoniaken  färgar 

sig  gul.  Om  den  genast  afhälles  och  öfvermät- 
tas  med  saltsyra ,  så  fälles  fosforsvaflighet.  Lem- 
nas  den  qvar  i  beröring  med  undersvafligheten, 
så  förloras  lösningens  färg  och  undersvafligheten 

blir  oklarare  än  förut.  —  Öfvergjuler  man  den 
med  en  blandning  af  alkohol  och  ammoniak,  så 
blir  den  ännu  oklarare  och  efter  24  limmar  är 

den  nära  mjölkhvit,  under  det  att  ett  hvitl  salt 

I 
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i  fina  krislallfjäll  utsätter  sig.  Detta  salt  är  ett 

ammoniaksnlt  af  någon  af  fosfoiens  syror.  Am- 

moniak vätskan  öfs^ermättad  med  saltsjn^a  ger 
nu  meia  ingen  fällning,  koncentrerad  kanstik 
ammoniak  med  det  nära  livita  fosforliqvidnm 
färgar  sig  icke  deraf,  och  det  bibehåller  sig 
oklart  men  gulnar.  Här  har  således  inträd  t  en 

annan  modifikation,  som  jag  dock  icke  har  när- 
mare undersökt.  Har  väl  fosforen  deii  öfvergått 

till  det  hvita,  ogenomskinliga  allotropiska  till- 
ståndet? Ja»  har  icke  kunnat  uttänka  nåo:on  me- 

tod  att  skaffa  mig  svar  på  denna  fråga. 

Liqvid  unders vaflighet,  som  blifvit  samman- 
smält med  supersulfuretum ,  och  behandlas  med 

kauslik  kali  eller  kaustik  ammoniak,  lider  i  köld 

föga  inverkan,  och  mister,  kring +50^  oupphörligt 
svafvel,  utan  alt  fosforsvaflighet  eller  fosfors vafla 

bildas,  på  sätt  jag  i  det  föregående  visat.  Detta 
bekräftar  äiuiu  ytterligare  att  fosfor  oc!i  svafvel 
icke  frambringa  fosforsvaflighet  och  fosforsvafla 

förr  än  vid  en  temperatur,  hvari  en  värmeut- 
veckling inträffar  genom  deras  förening. 

Fosforsvafliga  salter.  Jag  har  redan  vid 
fosforsvaflighetens  beredning  anfört  huru  dessa  fås, 

då  underfosforsvafliga  salter  upphettas,  samman- 
rifne  med  den  portion  svafvel,  som  fordras  att 
gifva  fosforsvaflighet  med  den  i  saltet  befintlii^a 

nnderfosforsvafliglielen.  Sjelfva  beredningsniclo- 
den  tjenar  der  i  stället  för  analys.  Men  jag  hade 
från  början  erhållit  ett  och  annat  af  dessa  salter 

på  annan  väg,  ulan  att  naturen  af  den  erhållna 
produkten  ännu  kunde  vara  mig  bekant,  och 
skall  omlala  deras  analys. 

Ufiderjosjorsvalli^  sva f ve/koppar  i  minimum 
af  svafvelhalt.  Jaq  fällde  en  lösning  af  svafvel- 

sj^rad  k()|)paro\id   i   kauslik  ammoniak  ,  med  en 
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lösning  af  natronliepar.  Der  vid  erhölls  en  brun 

fällning,  som  är  kopparens  bisulfur,  CuS^  h vil- 
ken tvättades  väl  och  torkades  i  luftomt  rum. 

Den  behandlades  med  liqvid  underfosforsvaflighet 

på  förut  beskrifvet  sätt,  med  h vilken  den  för- 
enades under  en  ganska  stark  värmeutveckling. 

Öfverskotlet  af  undersvaflighet  afdislillerades  i 

en  vätgasström  vid  den  minsta  möjliga  hetla , 
hvarefter  erhölls  en  mörkgul  förening.  Denna 

analyserades  på  förr  angifvet  sätt  och  gaf 
funnet.      at.  räknadt. 

koppar         51.537     4  53.098 

svafvel ....  35.174     5  33.742 

fosfor   13.090     2  13.162. 

99.801. 

Detta  atomförhållande  motsvarar  formeln  -Gu^P. 
Öfverskottet  af  svafvel  och  en  motsvarande  rin- 

gare halt  af  koppar,  härleder  sig  från  en  ringa 
inblandning  af  fosfors vaQad  svafvelkoppar. 

Denna  förening  har  följande  egenskaper: 
mörkt  gul  färg,  pulverformig,  låter  i  öppen  luft 
antända  sig  och  brinner  med  svag  fosforlåge  och 
rök,  och  efterlemnar  en  massa,  som  glödgar  och 

luktar  svafvelsyrlighet.  I  torr  distillation ,  upp- 
hettad till  börjande  glödgning,  ger  den  svafvel 

och  efterlemnar  ett  mörkbrunt  pulver,  mörkare 
än  det  som  återstår  vid  torr  distillation  af  un- 

der fosfors  vaflig  svafvelkoppar  i  maximum  af  svaf- 
Yelhalt.    Denna  återstod  är  ett  underfosforsvaf- 

ligt,  men  naturligtvis  basiskt  salt  =-Gu^P. 
Fosforsvafligt  svafvehilfver.  Innan  jag  än- 

nu erfarit  vådan  af  att  förena  fosfor  med  svaf- 

vel vid  en  högre  temperatur,  anställdes  följande 

försök,  som,  oaktadt  del  aflopp  lyckligt,  jag  dock 
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icke  skulle  vilja  förnya.  Jag  afvägde  fint  förtle- 
ladt  silfver  i  den  vanliga  apparaten  och  inlade 
sedan  fosfor,  med  h vilken  silfret  upphettades  i 
vätgas  till  dess  fosforen  kom  i  kokning,  i  den 
förmodan  att  möjligen  fosforsilfver  kunde  först 

bildas.  Men  då  cletla  icke  skedde  fick  apparaten 
afsvalna.  Jag  inlade  då  deri  4  atomvigter  svaf- 
vel ,  och  upphettade  den  å  nyo  i  vätgasströmmen. 
Föreningen  skedde  med  yttersta  häftighet  och  det 
mesta  af  fosforen  drefs  öfver  i  andra  kulan. 

Derefter  afdistillerades  resten  af  fosforen  i  vät- 

gasströmmen  vid  en  ganska  lindrig  hetla,  och 

när  kulans  öfre  del  var  fri  från  synbara  drop- 
par, fick  den  svalna  i  vätgasen. 
Den  erhållna  massan  var  sammanbakad  till 

en  grå  klump,  som  uttogs  genofn  kulans  sön- 
derslående. Den  lät  rifva  sig  ganska  lätt  till  ett 

pulver,  som  var  ljusgult.  Här  och  der  syntes  i 
pulvret  en  silfverfliltra.  Det  analyserades  genom 
bränning  med  chlorsyradt  kali  och  kolsyradt 
natron.    Det  gaf 

funnet.       at.  räknadt. 

silfver ....  66.300  2  65.9ii 

svafvel  25.476     5  24.524 

fosfor   8.238       2  9.565 

lÖÖöu 

=Ag'P  med  samma  afvikelse  i  svafvelhalten,  som 
hos  det  föregående,  härrörande  från  en  bildning 
af  litet  fosforsvafladt  salt. 

Dessa  båda  försök  i  sammanhang  med  syn- 
thesis  af  fosforsvailiga  salter  genom  tillsats  af  2 

at.  vigter  svafvel  till  1  at.  vigt  underfosforsvaf- 
ligt  salt,  hvarvid  hälften  af  fosforsvaflighelen 

sublimeras,  utvisa  tillräckligt  att  dessa  salter  be- 
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slå  af  1  at.  fosfors vaflighel  förenad  med  2  al. 
svafvelbasis,  och  att  således  svaflighelen  i  delta 

fall  imiterar  syrligbeten. 
Fosforsvafligt  svafvelsilfver  är  blekgult,  lätt 

att  rifva  till  pulver,  aflfärgande,  sönderdelas  gan- 
ska lätt  af  salpetersyra,  som  upplöser  det  ulan 

särdeles  afskiljande  af  svafvel.  I  torr  dislillation 

vid  börjande  glödgning  ger  det  svafvel  och  lem- 

nar  ett  mörkbrunt  pulver,  som  är  Ag^P. 

Fosforsvafligt  svafveljern.  Jag  behandlade 
fint  pulver  af  en  ren  na  ti  v  svafvelkis  med  liqvid 
underfosforsyrlighet ,  på  vanligt  sätt.  Föreningen 
skedde  med  särdeles  häflighet,  och  efter  under- 
svaflighetens  afdistillering  återstod  en  klump, 

som  utpå  syntes  röd,  men  hvilket  endast  var 

ett  tunt  öfverdrag  af  P^S+i*S,  och  inuti  var 
mörkgul,  något  kornig  och  svagt  metallglänsande. 
Den  analyserades  på  lika  sätt  som  kopparsalterna 
och  gaf: 

p.  c.        at.      räknad  t. 

jern  ,..33.897     2  32.738 

svafvel  47.981     5  48.438 

fosfor  18.1-2     2  18.824. 

=  Fe^P,  med  de  afvikelser  som  beredningsmetoden 
medför. 

Fosforsvafligt  svafveljern  löser  sig  icke  i  salt- 
syra, äfven  i  kokning,  men  af  fuktig  luft  sönder- 
delas det  långsamt  och  luktar  då  svagt  af  väte- 

svafla.    I  torr  dislillation  ger  det  en  svartbrun 

återstod,  af  ̂e^P  som  icke  heller  angripes  af  salt- 
syra och  först  i  kokning  af  kungsvatten. 

Fosforsvafligt  svafvelqvicksilfver  fås,  då  det 
underfosforsvafliga   saltet   upphettas  i  sandbad  i 
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en  liten  lelort  med  korkad  hals,  li varvid  hellan 

icke  får  blifva  högre  än  ungefär  svaflets  kok- 
hetta,  hvilket  man  lätt  koiilroilerar  med  ett  smalt 

profrör,  hvari  man  inlägger  litet  svafvel  som  ned- 
skjules  jemte  retorten  i  sandbadet.  Dervid  su- 

blimeras en  svart  massn ,  som  för  det  mesta  är 

en  samling  af  qvicksilfverkulor,  och  i  retorten 

återstår  en  hvit,  något  litet  åt  gult  dragande 
massa,  som  är  fosfors vaflig t  svafvelqvicksilfver. 

Jag  har  ej  analyserat  det,  men  dess  egenskap 
att  vid  den  temperatur,  som  fordras  till  dess  för- 
flygtigande,  dela  sig  i  två  sublimerade  sal  ter  nem- 
iigen  basiskt  underfosfors vafligt  och  fosfors vafladt 
svafvelqvicksilfver,  på  sätt  jag,  vid  det  sednares 

beskrifning,  kommer  att  visa,  ådagalägger  till- 
räckligt naturen  af  dess  sammansättning. 

Fosfor svafligt  svafvelalkali.  Jar  har  i  det 

föregående  omtalat  de  försök  med  kolsyradt  na- 
tron  och  liqvid  underfosforsvaflighet,  som  gifva 

upphof  åt  de  röda  svafvelfosfor-föreningarne.  Detta 
försök  utfaller  ganska  olika  efter  den  olika  tem- 

peratur hvari  det  anställes. 
Om  den  dervid  använda  temperatur  är  så 

låg,  att  massan  icke  rodnar  utan  endast  blir  gul, 

och  hålles  i  denna  temperatur,  till  dess  den  blif- 
vit  gul  ända  upp  i  ytan,  utan  att  ännu  rodna  i 
bottnen,  och  får  då  afsvalna,  så  har  hälften  af 
karbonatet  blifvit  bikarbonat,  och  den  andra 

hälften  inverkat  på  undersvaflighelen.  Det  är 
vid  detta  tillfälle  tjenligt  att  saltet  icke  är  nyss 
glödgadt,  utan  innehåller  litet  fuktighet,  som 
stadnar  i  bikarbonatet.  Då  man  slår  vatten 

på  massan,  så  luktar  det  ett  ögonblick  af  fosfor- 
bundet  väte.  Man  får  en  gul  upplösning  och 

ett  ymnigt  hvitgult  pulver  blir  olöst.  Dä  denna 
upplösning  genast   afsilas   och   öfverniättas  med 
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saltsyra,  sa  utvecklas  kolsyregas  och  vätes vafla, 
och  man  får  en  ej  särdeles  betydlig  fällning, 
som  är  fosforsvaflighet.  Ur  det  olösta  utdrager 

kaustik  ammoniak  ännu  en  portion  fosforsvaflig- 
het och  lemnar  en  blandning  af  under  fosforsvaf- 

lighet i  båda  isomeriska  modifikationerna,  på 

h vilka  n}^  ammoniak  föga  inverkar.  Lösningen 
smakar,  innan  öfvermättningen  med  syra,  skarpt 

alkaliskt  och  föga  hepatiskt.  Det  ser  ut  som  åt- 

skiljde kolsyran  i  bikarbonatet  en  del  af  fosfor- 
svafligheten  vid  vattnets  åtkomst. 

Om  man  i  stället  låter  hettan  så  förstärkas, 

att  massan  tvertigenom  blir  röd  och  så  länge 

fortfara  att  all  unders vaflighet  i  den  liqvida  mo- 
difikationen är  afdunstad,  så  måste  man  fukta 

massan  innan  den  kommer  i  luften,  emedan  den 

annars  fattar  eld.  Lösningen  i  vatten  blir  då 

ölbrun  och  ger  mycket  ömnigare  fosforsvaflighet, 
då  den  öfvermättas  med  syra,  men  denna  är 
mörk  till  färgen  och  ger  efter  torkning  en  brun 
massa,  som  är  blandad  med  ett  humusartadt  äm- 

ne. I  det  ögonblick  massan  fuktas  ger  den  all- 
lid lukt  af  fosforbundet  väte.  Den  massa,  som 

efter  saltets  uLtvättning  återstår,  är  vackert  mön- 
jeröd  och  utgör,  efter  den  analys  jag  derå  gjort, 

en  blanning  af  i^^S+PS  med  ?S,  som  i  olika  ope- 
rationer fås  olika  djupt  röd  och  olika  blandad. 

Om  man  vid  afdrifningen  af  den  liqvida  under- 
fosfors vafligheten,  som  i  denna  ringa  hetta  går 

ganska  långsamt  och  fordrar  flera  timmars  tid, 

uppjagar  hettan  för  högt,  så  ser  man  den  förut 
vackra  röda  fäigen  blifva  mindre  ren  och  gå  i 
brunaktigt.  När,  efter  slutad  operation  vatten 
kommer  på  massan,  så  blir  den  mörk  och  ger 

en  svartbrun  vätska,  som  då  den  tages  på  filt- 
rum färgar  papperet   tvertigenom  svart  och  det 
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soni  går  igenom  är,  efter  olika  använd  hetta, 
från  mörkt  ölbrunt  till  nära  svart  och  i  tunt 

lag  vinrödt.  Saltsyra  gör  deri  en  fällning,  sum, 
samlad  på  filtrum,  är  svartbrun  och  liknar  de 

huinusartade  sura  kroppar,  som  vid  många  or- 
ganiska ämnens  förstöring  erhållas.  Besynnerligt 

nog  har  detta,  i  mina  försök,  skett  vid  en  tem- 

peratur som  varit  så  mycket  lägre,  ju  fullkom- 
ligare det  kolsyrade  natronet  vid  operationens 

början  varit  befriadt  från  fuktighet. 

Den  silade  med  syra  fällda  vätskan  är  gul- 
brun och  fäller  mera  humuslikt  ämne,  då  deri 

upplöses   salmiak.    Detta  ämne  är  ljusare  brunt. 

Om  den  svarta  fällningen  på  filtrum  uttvät- 
tas  och  behandlas  sedan  ännu  våt  med  kaustik 

ammoniak,  så  genomgår  en  brungul  vätska,  och 
på  filtrum  återstår  ett  sotsvart  ämne,  som  kan 
med  ammoniak  utt vättas.  Afdunstas  ammoniak- 

lösningen  i  vattenbad  till  torrhet,  så  efterlem- 
nar  den  en  i  vatten  icke  löslig  massa,  som  in- 

nehåller ammoniak  och  som  i  sitt  utseende  och 

sina  öfriga  förhållanden  liknar  tvefaldt  humin- 
syrad  ammoniak.  Den  löses  åter  lätt  i  ammo- 

niak, med  lemning  af  litet  af  den  följande,  som 
genom  intorkning  blifvit  olöslig  deri. 

Det  svarta,  i  ammoniak  olösliga  ämnet  lö- 
ser sig  i  kaustikl  kali  med  så  djupt  vinröd  färg, 

att  det  endast  blir  genomskinande ,  och  fälles 

derur  åter  af  ättiksyra  i  svarta  kåfvor,  som  i 
genomseende  lysa  rödaktigt.  Efter  torkning  är 

det  svart  och  ogenomskinligt.  Jag  har  icke  fram- 
bragt  dessa  kroppar  i  tillräcklig  mängd  för  att 
undei kasta  dem  en  närmare  kemisk  undersök- 

ning. Båda  rodna  laknmspapper.  Den  förra  in- 
nehåller såsom  mekanisk  inblandning  fosfors vaf- 

lighet;   men   den   sednare  innehåller  också  både 
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svafvel  och  fosfor.  Den  sönderdelas  jtterst  trögt 

af  kungsvatten  och  kan  länge  dermed  kokas  utan 
alt  mer  än  en  ringa  del  sönderdelas,  men  i  det 

så  upplösta  finner  man  både  svafvelsyra  och  fos- 
forsyra. 

Om  vid  det  förut  anförda  försöket  hettan 

diifves  till  glödgning,  så  föisvinner  den  röda 
färgen,  liqvid  svafvelfosfor  öfverdislillerar  och 
en  svart  massa  återstår,  som  icke  mera  tänder 

sig  då  den  kommer  i  luften.  Vatten  utdrager 
derur  natronhepar  och  fosforsyradt  natron,  och 
lemnar  en  svart  massa  olöst,  h varur  tvättvatt- 

net utdrager  en  ringa  portion  af  det  sist  omta- 
lade svarta  ämnet,  förenadt  med  alkali.  Det  svar- 

ta ämnet  ser  ut,  efter  torkning,  som  kol.  För 

blåsrör  uppheltadt,  brann  det  några  ögonblick 
med  en  svag  fosforlåge  och  smälte  slutligen  till 
en  klar  perla,  som  efter  afsvalning  behöll  sig 
klar  och  lätt  igenkändes  för  att  vara  det  vanliga 
reagens  för  blåsröret,  nemligen  surt  fosforsyradt 
natron.  Det  var  således  klart  att  den  koliga 
massan  innehöll  en  inblandning  af  så  kalladt 

melafosforsyradt  natron,  som  icke  genast  upp- 
löses i  kallt  vatten;  jag  kokade  den  svarta  mas- 

san derföre  med  vatten,  h vartill  emellanåt  sattes 

ammoniak,  hvaraf  den  efterhand  upplöstes,  med 

lemning  af  ett  lätt  svart  pulver,  som  togs  på  filt- 
rum och  uttvättades  samt  brändes  efter  tork- 

ning i  en  ström  af  syrgas,  som  inleddes  i 

kal  k  vatten.  Förbränningen  var  icke  särdeles  lif- 
1ig,  och  lemnade  ett  ringa  svart  skelett  af  kol, 

inneslutet  i  en  liten  hinterhalt  af  surt  fosforsy- 
radt natron  och  litet  fosforsyra,  som  lättare  än 

saltet  upplöstes  i  vatten.  Kalk  vattnet  fällde  öm- 
nigt  kolsyrad  kalk,  men  blef  under  operation 

gulbrunt,  till  utseende  som  hade  den  svarta  mas- 



80 

san  förf]  vgLigaL  sig  med  gasen  ocli  löst  sig  i  kalk- 
valtnet.  Efter  ett  par  timmar  var  kalk  vattnet 

åter  färglöst  och  hade  afsatt  kornig  kolsyrad 
kalk.  Det  klara  afhälldes,  den  kolsyrade  kalken 
löstes  med  fräsning  i  saltsyra,  lösningen  kokades 
till  kolsyrans  förjagande  och  mättades  sedan  med 

kaustik  ammoniak,  hvaraf  litet  fosforsyrad  kalk, 
i  den  vanliga  benjordsformen,  utfälldes. 

Förklaringen  häraf  synes  vara  den,  att  vid 

en  viss  icke  särdeles  hög  tempeialur  svafvelfos- 
forn  på  ett  sådant  sätt  inverkar  på  det  dittills 
odekomponerade  kolsyrade  natronet,  att  kolsyran 

reduceras,  och  tvefaldt  foslorsyradt  natron,  jemte 
i  maximum  svafvelbundet  natrium,  uppkomma, 
h varvid  det  förstnämda,  då  intet  vatten  är  när- 

varande, öfvergår  till  så  kalladt  metafosforsyradt 
natron.  Kolet  deremot  förenas  med  en  portion 
fosfor,  och  då  hettan  icke  gått  högt,  håller  det 

mycket  fosfor,  som  vid  dess  inverkan  på  lös- 
ningsvattnet frambringar  en  syra  af  losforen,  h  var- 

vid kolet  upptager  vätet  och  vatten  och  förvand- 
lar sig  till  en  humusartad  sur  kropp,  som  sön- 

derdelar litet  svafvelnatrium  och  löses  i  vätskan. 

Har  hettan  gått  ännu  högre,  så  håller  kolet  än- 
nu mindre  fosfor,  och  den  förening  som  då  upp- 

kommer är  följaktligen  mycket  rikare  på  kol. 
Det  är  ganska  lätt  att  ställa  så  till  att  man  får 

endast  den  första,  och  med  en  något  högre  tem- 
peratur kan  man  lätt  fö  hufvudsakligast  den  mör- 

kaste af  här  heskiifna  i  alkali  lösliga  föreningar. 

Fosfor siHi /la.  Denna  förut  obekanta  kropp 

uppkommer  icke  af  fosfor  och  svafvel  omedel- 

bar I  igen  vid  en  temperatur  under  +  100'\  Vi 
hafva  sett  att  foslorn  då  med  mera  svafvel,  än 

som  fordras  till  bildning  af  unders vatlighet,  ger 

elt  kristalliseradt  supersulfuretum.    Deremot  oni 
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de  förenas  vid  en  något  högre  temperatur,  sa 
sker  det  med  ett  eld  fenomen,  som  tdläfventvrs 

icke  är  så  intensivt,  som  då  en  eq  vi  va  lent  fos- 
for förenas  med  5  atomer  syre,  men  som,  då 

i  föreningsögonblicket  båda  äro  sammansmälta, 
åstadkommer  en  högst  våldsam  explosion,  farlig 
ej  blott  genom  kärlels  söndersprängande,  utan 
äfven  genom  den  massa  af  eld  som  kringkastas, 
hvaraf  således  operatorn  risquerar  både  blessurer 

och  brännskador.  Jag  har  undgått  tvenne  så- 
dana, ulan  särdeles  skada,  så  mycket  mera  lyck- 

ligt, som  jag  vid  ingendera  anade  faran,  och  så- 
ledes ingenting  företagit  att  deremot  sätta  mig 

i  säkerhet. 

Jag  inlade,  i  en  liten  för  lampa  händelse- 
vis af  ett  ganska  tjockt  och  vidt  glasrör  formad 

retort,  fosfor  och  svafvel  i  förhällande  afl  eqvi- 
valent  af  det  förra  mot  5  at.  af  det  sednare. 

Pvetorten  sattes,  medelst  ett  kautschiiksrör ,  i  för- 

bindelse med  en  rörledning  från  luftpumpen, 
och  luften  utpumpades  till  dess  ̂   tums  pression 
återstod.  Tillställningen  höll  fullkomligt  tätt.  Jag 

höll  nu  en  enkel  spritlampa  under  kulan.  Fos- 
foren  och  svaflet,  som  voro  i  stycken  inlagda, 

begynte  förenas,  h varvid  ett  blekt  sken  utbred- 
de sig  öfver  den  smälta  delen.  Lamplågan  var 

föga  betydlig  och  borttogs  emellanåt,  för  att 
ej  förhastigt  upphetta  massan.  Nu  tillsattes  den 

åter,  och  några  ögonblick  efteråt  genomfors  appa- 
raten af  en  bländande  blixt  och  med  en  smäll, 

lik  ett  pistolskott,  utfor  en  eldkolonn,  som  först 
gick  åt  höjden,  men  sedan  nedföll  och  hastigt 

utbrann.  Till  min  Ij^cka  höll  den  tjocka  retorten 
och  kautschucksröret  öppnade  sig  och  gaf  massan 

aflopp.  —  Min  förvåning  blef  stor  öfver  detta  fe- 
nomen, hvars  natur  jag  då  ej  ännu  förstod,. och 

K.  v.  Jcad.  Hand/.  1842.  Ö 
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som  jag  i»r  (let  skäl  icke  viinl.ule,  alt  jag  vid 

temperaturer  under  100  gi  ader,  mangfalldiga  gån- 
ger sammansmält  fosfor  och  svafvel,  utan  att 

dervid  erfara  ens  den  i  iny aste  sk  vmt  af  våda,  helst 

jag  hade  intrycket  af  den  äldre  meningen  om 
de  iakttagna  explosionernas  orsak,  att  de  här- 

röra af  fuktighet,  som  ögonblickligt  sönderde- 
las, h  vilken  jag  här  med  sorgfällighet  und- 

vikit. 

Retorthalsen  och  rörledningen  ända  mot  ha- 
nen till  luftpumpen  voro  inuti  efteråt  beklädda 

med  eu  tunn  blekgul,  genomskinande  hinna,  som 

utgjorde  den  kondenseiade  piodukten  af  denna 
våldsamma  förening.  Den  var  fusforsvafla  och  lät 
sublimera  sig  från  ett  ställe  till  ett  aunal,  då 

luften  afhölls.  I  öppen  luft  brände  den  med 
svag  hvit  låga  och  stark  hvit  rök,  och  efter  ett 

par  dagar,  då  rören  legat  öppna,  blef  den  oge- 
nomskinlig, kunde  me/1  vatten  utsköljas  och  var 

till  det  mesta  föi  vandlad  i  fosforsyra  och  af- 
skildt  svafvel. 

Jag  gjorde  mig  nu  den  föi  eställningen ,  all 
om  fosforen  förut  voie  förenad  med  en  portion 
svafvel  och  fick  vid  en  lindrig  hetta  inverka  på 
en  blandning  af  kolsyiadt  natron  och  svafvel 

i  l  iktigt  invägda  föi  hållanden,  så  skulle  fosfor- 
svafla  bildas  ulan  så  våldsamt  eld  fenomen  och 
dessutom  stadna  förenad  med  svafvelnalrium. 

Jajr  blandade  deiföie  8  frrammer  nvss  "lödsadt 

kolsyradt  natron,  med  lika  mycket  rent  svafvel, 
inlade  dem  i  en  litei)  stark  retort  och  öfvergjöt 
med  10  grammer  liqvid  underfosforsvaOighel. 
Retorlen  inlades  i  ett  sandkapell,  gjordt  af  eu 
gammal  biislfällig  platiuadegel,  och  upphettades 

ganska  \aisamt  öfver  en  spiitlampa  med  cylin- 
drisk veke.     Det  dröjde  ganska  länge  utan  någon 
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synbar  verkan.  Ja^  bör  lillägga  all  underfosfor- 
svaflisbelen  icke  var  sammansmält  under  vatten 

och  att  den  således  var  ganska  vattentVi.  I  ett 

ögonblick  exploderade  apparaten  med  våldsam- 
het; knallen  deraf  beröfvade  mig  på  flera  påföl- 

jande minuter  böisehi.  Jag  hade  likväl  blifvit 
obetydligt  träffad,  men  mina  glasögon  voro,  då 

jag  kom  till  besinning,  ogenomskinliga  och  be- 
lagda med  en  del  af  saltmassan,  h vilket  sedan 

gaf  mig  tillfälle  att  examinera  den.  Af  retorteu 
och  dess  hals  återfans  ingen  glasskärfva,  mer 

än  några  spillror  af  bottnen,  som  stadnat  i  de- 
geln,  hvars  botten  var  nppspräckt,  och  degeln 
befanns  trekantig  af  inklämning  i  triangeln  emot 
hvilken  den  hvilat.  På  glasbitarne  i  degeln  fanns 

intet  q  var  af  massan.  Det  som  sedan  afsköljdes 

från  glasögonen  innehöll  natronhepar,  fosforsy- 
radt  natron  och  lemnade  olöst  samma  fosfor- 

haltiga  kol,   som  jag  i  det  föregående  beskrifvit. 

Jag  försökte  nu  att  upplösa  med  kol  redu- 
ceradt  svafvelkalium  (erhållet  af  svafvelsyradt 

kali  glödgad  t  med  kol  pulver)  och  att  med  en 

concentrerad  lösning  deraf  behandla  svafvelfos- 
for,  sammansmält  i  förhållande  af  F+5S,  och 

utgörande  ett  kristalliseradt  magma  af  supersul- 
fur  och  undersvaflighet.  Den  angreps  i  köld 

ganska  trögt,  så  att  ännu  efter  24  timmar  föga 
minskning  af  det  oupplöstas  volum  syntes.  Jag 
ställde  den  då  i  lindrig  värme  och  när  den  fått 

+  40''  skakade  jag  den  en  stund,  den  upplöstes 
då  ganska  fort  med  afsättande  af  fina  saltkristal- 

ler, och  då  endast  en  ganska  liten  perla  af  den 

liqvida  underfosfors vafligheten  återstod,  inställ- 
de jag  den  åter  i  värme,  som  nu  hade  stigit  till 

omkring  +47°.  Till  min  förundran  hade  efter 
i  timme  en   liqvid   kropp  åter  afsatt  sig,  som 
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efler  afsvalnino  steljiade  ocli  var  svafvelfii  fos- 

for.  L  r  (len  rjfhällda  lösningen  fällde  syror  svaf- 
vel ,  suiii  innehöll  endast  ett  ganska  linga  spår 

af  fosfor.  H vilken  fosfurförening  som  än  inne- 
hållits i  det  upplösta,  så  visar  iilgången  att  det 

öfverskjutande  svafvelkaliuni  på  dess  bekostnad 
förvandlat  sis:  till  midlisLdfur  och  utfällt  fosfo- 

ren  emellan  +  40"  och  47^  Ehuru  det  således 

visar  sig  att  under  -i-  40''  ett  svafvelsalt  af  fos- 
for med  svafvelkalium  till  Lasis  kan  på  detta 

sätt  erhållas,  så  förnyade  jag  icke  försöket  af  det 
skäl,  att  det  svafvelkalium,  som  på  detta  sätt 

fås,  alltid  är  mei'  eller  mindre  smittadt  af  bi- 
sulfuretum,  och  att  således  fosforens  svafvelbind- 

ningsgrad  i  insniugen  ej  kan  med  någon  säker- 
het uh'önas. 

Jas  försökte  nu  den  metod  Serullas  an- 
fort  till  bercdnins:  af  fosforsvaflighet  och  lät 
vattenfri  fosfors  valla  i  oasfuim  strvka  öfver  fos- c  t. 

forsuperchlorid.  Der  vid  utvecklades  saltsyregas, 

och  superchloriden,  som  i  ett  k ristalliseradt  öf- 
verdrasr  betäckte  kärlels  insida,  smälte  efter  hand 

till  ett  färglöst  liqvidum,  hvaraf  en  stor  del  för- 
flygtigades  med  saltsyi egasen,  som  kunde  antän- 

das och  bl  ann  lucd  en  h  vitgul  låge  och  tjock 
rök.  Insen  fosfors  valla  afskildes.  Hvad  detta 

liqvidum  egentligen  är,  har  jag  icke  haft  lillfiille 
att  närmare  undersöka,  då  tlet  svntes  mi?  lissa 

utom  föremålet  för  de  undei  sökningar,  som  nu 

sysselsatte  mig.  Det  har  foröfrigt  före  mig  blif- 

vit  fi  ambragt  af  Seruij.as '^*),  som  äfven  analy- 
serat det  och  fuimit  det  bestå  af  P+2S+6C1; 

svarande  till  P-Cl  +  i^SCI.   Upplöst  i  alkohol  och 

*)  Annalos        CMmio  el  dr  PlivM^que.  \Lll.  25. 
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blandatlt  ined  en  lösning  af  ett  koppaisalt  i  am- 

moniak,  ger  det  2  NH'  +  P  och  Cii^P,  som  fälles 
med  brun  färg. 

Jag  blandade  nu  röd  svafvelfosfor,  sådan  den 

blifvit  erhållen  genom  upphettning  af  kolsyradt 
natron  med  öfverskolt  al  underfosforsvaflighet, 
med  svafvel  i  det  förhållande,  som  om  den 

röda  svafvelfuren  varit  FS,  inlade  den  i  en  li- 

ten retort  med  löst  till  korkad  hals  och  upphet- 
tade denne  i  sandbad  öfver  Sjnitlampan.  Här 

inträffade  samma  fenomen  af  häftigare  inverkan 

i  början,  h  var  vid  en  del  af  massan  på  en  gång 
förflyktigades  npp  i  halsen,  dock  utan  någon 
större  våldsamhet,  så  att  försöket  sker  utan  all 

slags  fara.  Då  sandkapellet  glödgade  i  bottnen 
fick  massan  afsvalna.  Jag  fann  i  retoi  tens  hals, 

närmast  halsens  böjning,  en  blekt  citrongul  mas- 
sa och  i  den  uppstigande  delen  af  halsen  kri- 

staller, som  likväl  icke  gått  högre  än  sanden 
räckte.  På  retortens  botten  låg:  en  svartaktiff 

massa,  som  i  ytan  var  kristallinisk,  h vilken  in- 
lades  i  en  annan  liten  retort  och  sublimerades 

öfver  fri  lamplåge,  livar  vid  den  gaf  ett  gult  li- 
qvidum,  som  under  långsam  afsvalning  bleknade 

betydligt  till  färgen  och  kristalliserade  tveit  ige- 

nom. Större  droppar,  som  stadnat  för  sig,  fyll- 
des med  kristaller  innan  de  stelnade.  På  bott- 

nen återstod  en  ringa  svart  massa.  Vid  under- 

sökning af  denna  operations  produktei',  fanns  att 
den  i  retorthalsen  sublimerade  gula  massan,  som 

ej  var  kristalliserad  och  utgjorde  en  jemförelse- 
vis  liten  del  af  den  använda  massan,  var  fosfor- 

svaflighet,  uppkommen  deraf  att  den  använda 

röda  fosforen  innehöll  Ii  let  af  föreningen  P'S+PS 
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och  aU  således  svatlel  vaiil  otillräckligt  alt  gif- 
va  tbsforsvafla  med  all  I  samman.  Det  kristallise- 

rade blekgula,  som  utgjorde  hiifvudmassan ,  var 
fbsfoisvafla ,  och  den  svai  ta  återstoden  fosforkol, 

qvailemnadt  i  den  röda  fosforen,  vid  saltels  åt- 
dragning med  vatten. 

Fosfors  v  af]  a  fås  äfven  då  uiideifnsfitrs  vafliga 
salter  blandas  med  den  qvantitet  svafvel,  som 
fordras  att  förvandla  dem  jemt  till  fosfors  vallade, 

och  sedan  upphettas  lindrigt  i  en  icke  s\^rehaltig 
gasart,  h  var  vid  hälften  af  fosfors  vaflan  subli- 

meras och  den  andra  hälften  stadnar  i  förening 
med  svafvelbasen.  Af  mangansaltet  får  man  nära 

nog  hela  qvantiteten.  Jag  har  dervid,  då  hettan 
var  ganska  lindrig  och  försöket  således  påstod 

länge,  fått  den  sublimerad  i  ganska  rediga  glän- 
sande kiistaller. 

Fosfors  vaflan  har  en  blekgul  färg  nät  a  nog 

som  fosforsvafligheten  och  olik  svallets.  1  kri- 
slalliaiskt  stelnadt  lillslånd  är  den  ogenomskinlig. 
I  fina  kristaller  är  den  genomskinlig  och  synes 

då  näia  färglös.  Kristalliniska  blad  äio  slrim- 

miga  efter  en  viss  direktion  af  bladet.  Den  äi* 
trögsmältare  än  svafvel  och  har  en  mycket  högre 

kokpunkt  än  detta.  Dess  färg  är  i  smält  till- 
stäud  dtii  samma,  som  svallet  har  ofvei*  4-?60'' 

Dess  gas  är  gul  som  svafvelgas.  Lindrigt  upp- 
hettad, länder  den  sig  och  brinner  med  en  hvit 

låge,  som  ej  lyser  starkt,  men  som  ger  en  tjock 

hvit  rök.  Lemnad  i  öppen  luft  blii-  den  sur 
och  fuktig,  förlorar  vid  niinsta  vidiörande  sitt 

sammanhang  och  har  förvandlat  sig  till  en  massa 

af  svafvel  genumdränkt  af  liqvid  fosforsyra. 
Den  löses  af  ka  ost  i  ka  alkalicr  ganska  lätt, 

äfven  af  kaustik  ammoniak.  Den  kristalliserade 

löses  ej  så  tbil,   som  den  smälta  och  hastigt  af- 
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svalade,  hvilkea  löses  i  kausLik  atimioiiiak,  sum 

ett  deiiqvescent  salt  i  vatlen.  1  pulverfurm  lö- 
sas båda  nästan  ögonblickligt.  Af  kolsyradl  kali 

eller  nation  upplöses  den  långsamt,  utan  gas- 
utveckling och  svafvel  afskiljes  i  kålVor.  Om- 

kring +  60"  lill  +70'^  löses  den  IVdlkomligt  klart 

under  utjagande  al*  kolsyregas,  som  är  alldeles 
luktlös.  I  kokuing  utvecklas  tillika  vätsvafla, 

genom  fosforns  syrsättning  på  vattnets  bekoslnad. 
I  dessa  lösningar  gifva  syror  fällning  med 

b  vit  fäig  som  svafvel,  njen  den  faller  icke  tung 
till  bottnen,  som  svafvel  vanligen  ur  hepar,  utan 
hänger  länge  i  vätskan  och  samlar  sig  sedan  i 
hvita  sammanhängande  kåfvor,  som  icke  blifva 
gula,  såsom  s vafligheten.  Utlvättad  håller  den 

knappt  någon  fosfor  mer,  åminstone  då  försöket 
sker  i  smått.  Det  ser  ut  som  sönrlerdelade  fos- 
foisvaflan  vattnet  i  fällniniisögonblicket,  emedan 

utvecklingen  af  vätesvafla  der  vid  är  ganska  stark, 
h  var  vid  fosforsyra,  vätesesvafla  och  svafvel  med 

en  ringa  qvantitet  eller  ingen  odekomponerad 
svafla  afskiljas. 

Fosfor  svaflade  salter.  Den  I  ä  1 1  h  e  t ,  h  \  a  r  med 

fosforsvaflan  på  våta  vägen  sönderdelas,  förkla- 
rar de  svårigheter,  som  i  föiegående  försök 

visat  sig  att  frambringa  den  i  lösningar  i  vatten. 
Då  man  löser  svaflan  directe  i  kauslikt  alkali, 

så  sönderdelas  den,  man  får  en  djupt  gul  upp- 
lösning, som  ej  innehåller  fosforsvafla,  utan  fos- 
forsyra. Proportionerna  emellan  fosfor  och  svaf- 

vel äro  sådana,  att  man  boide  få  en  färglös  upp- 

lösning af  t.  ex.  KP+5K;  men  detta  händer  icke 

och  man  får  i  lösningen  en  rnultisulfur  af  kali- 

um. Troligen  bildas  vid  luftens  vanliga  tempe- 
ratur, vid  detta  tillfälle,  icke  fosfoiens  högsta 

sy  I-a,    h  var  vid    således   en   del  af  svallet  verkar 
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såsom  fritt  svafvel,  li vilket  man  bäst  ser  deraf 

att  både  fosfors vaflighet  och  Ibsforsvafla  i  kallt 
kolsvradt  alkali  lösas  med  afsättande  af  svafvel,  h  vil- 

ket icke  vore  möjligt,  om  fosforen  oxiderades  pro- 

per lionel  t  mot  svafvelföreniiigen.  Det  är  såle- 
des troligen  underfosforsvaflighet  som  uppkom- 

mer. Detta  har  jag  icke  undersökt.  Då  fosfor- 
svalla  löses  i  värme  i  kolsvradt  alkali,  under 

utveckling   af  kolsyregas,  får  man  en  så  blekgul 

lösning,   att   den    synes  innehålla  antingen  R^F 

eller  K^P+5K   eller  ock  en   blandning  af  fosfor- 

syradt  kali  med  K  och  KH,  men  äfven  denna 
ger  med  syror  den  hvita  lätta  fällningen  och 
innehåller  således  jemväl  ett  raultisulfaretum, 
så  vida  icke  fosforen  i  svaflan  först  i  fällninsrs- 

ögonblicket  syrsätter  sig  på  vattets  bekostnad  och 

ger  vätesvafla  och-  fäldt  svafvel.  Hvad  som  vid 
dessa  tillfällen  föregår  förtjenar  att  blifva  före- 

mål för  en  no2:2:rannare  undersöknini?. 

H.  RosE '•'^")  har  på  torra  vägen  frambragt  en 
blandning  af  fosforsvafligt  och  fosfors vafladt  svaf- 

velkalium,  då  han  öfver  K^S^  (som  erhålles  då 
svafvelsyradt  kali  glödgas  i  en  ström  af  väte- 

svalla) vid  en  högre  temperatur  ledde  torr  fos- 
forJjunden  vätgas,  h  var  vid  vätesvafla  utvecklades 
till  dess  en  hvit  massa  återstod.  Dertill  behöfdes 

2;lödgningshetta  och  5  till  6  timmars  fortsättning. 
Delta  färglösa  salt  löstes  i  vatten  och  utvecklade 

vätesvalla  dervid,  som  i  värme  bortgick  i  gas- 

form, lösningen  visade  sig  med  barytsalt  inne- 
hålla fosforsyradt  alkali.  Detta  visar  således  att 

om  ock  fosfors  vallad  t  svafvelkaliuni  äger  bestånd 

*)  PoGGE.NDORrrs  Annaler  XXIV,  313. 



89 

då  vallen  icke  är  närvarande,  så  kan  det  icke 

existera  i  upplöst  form,  emedan  fosforen  syrsät- 
ter sig  på  vattnets  bekstnad. 

Fosfor svajlad  svafvelkoppar.  Om  CuP  blan- 
das med  4  atomvigter  svafvel  och  upphettas  lin- 

/  /// 

drigt,  så  förvandlas  det  till  Gli^P,  men  dervid  är 
det  svårt  att  reglera  liettan  sä,  alt  endast  den 
neutrala  föreningen  återstår.  Mer  äii  hälften  af 

fosforsvailan  utjagas  lätt  och  ett  basiskt  salt  åter- 
står dä.    Denna  förening  är  blekgul  och  behäller 

denna  färg,  äfven  då  så   mycket   svafla  bortgått 

// 
att  det  utgör  Cu^P+6Cu.  _En  sådan  gul  förening 

analyserades  och  fanns' sammansatt  af 
funnet,     at.  räknadt. 

koppar          52.049     8  5l.28i 

svafvel  40.r)S3   13  42.364 

fosfor   7.268     2  6.35r» 

Fosfor svajladt  svafvel silf  ver  fås  på  lika  sätt 

af  AgP.  Hälften  af  svaflan  förflygtigas  och  sal- 
tet smälter.  Efter  afsvalning  är  massan  pome- 

ransgul,  med  stark  dragning  åt  brandgult,  icke 
kristallinisk  i  brottet,  och  ger  ett  skönt,  djupt 
gult    pulver.     Ger    i    torr    distillation  svafvel 

och  Ag^P. 

Fosforsvafladt  svafvelcjvicksilfver  fås  då  HgP 
i  ett  distillationskärl  upphettas  till  sublimering 

vid  en  högre  temperatur,  än  som  tarfvas  då  me- 
ningen är  att  frambringa  del  fosfors  v afliga  saltet. 

Dervid  reduceras  qvicksilfver  och  förflygtigas, 
samt  lägger  sig  långt  fram  i  retortens  hals,  som 
för  detta  ändamål  bör  ligga  sandbadet  så  nära 

att  den  håller  sig  het;  sedan  sublimerar  sig  det 



fosfursx atlaJe  saltet  helt  och  hållet  i  en  oulhvit o 

tvertigenuiTi  kristalliserad  massa,  hvars  inuti  re- 
torthalsen  framstående  kristaller  utgöra  fina  ge- 

nomskinliga, starkt  glänsande  nålar ,  af  en  yUeist 
blekgul  färg.  Saltet  ger  ett  mycket  b!ek^ult 

pulver. 
Om  till  detta  salts  beredning  man  låter  tem- 

peraturen vara  så  låg  och  länge  fortsatt ,  att  man 
får  det  b  vita  eller  föga  i  gult  dragande  fosfor- 
svafliga  saltet,  som  uttages  och  skiljes  från  det 
sublimerade  qvicksilfret ,  och  sedan  upphettas 

till  sublima  tion  för  sig,  så  får  man  först  fos- 
foisvafladt  svafvelqvicksilfver  sublimeradt  och  till 
sist  återstår  en  i  hettan  mork  massa,  som  full- 

komligt sublimeras  vid  en  staikare  hetta.  Subli- 
matet bildar  sköna  röda  glänsande  kristaller,  som 

man  skulle  taga  för  cinuber,  men  de  äro  ljusare 

röda  och  gifva  icke  lödt  utan  brandgult  pulver. 

2Hg^P  dela    siir    nemlii^en    vid    detta    tillfälle  i 
'"II' 

H^iiP+Hii-P,  hvaraf  det  sista  är  minst  flviitiot 
och  icke  scuiderdelas  vid  sublimering. 

Äfven  vid  den    hastigare    sönderdelningen  i 

värme  af  HgP  får  man  en  liten  ({ vant  i  tet  af  det 

basiska  underfosforsvatliga  svafvelq vicksilfret  sub- 
limeradt mot  den  sist  ansatta  ylan  af  det  los- 

fors vallade,  men  myckenheten  deraf  är  då  ganska 
obetydlig. 

Med  svafveljein  har  jaq  icke  kunnat  förbinda 
fosfoi  s  vall  an. 

Alla  dessa  loreninga r  söndertlelas  mer  eller 

mindre  långsamt  af  fukliq  luft  genoni  fosforens 

oxidiMMUg  c)ch  då  de  kiiil  i)pj;iias,  hvaii  de  för- 
varas, kiinner  nian  vaidii^en  en  svag  lukt  af  vä- 

tes valla,  bddail  på  bekosliiad  af  tlen  innestängda 
luftens    fuktighet.     Närvaro    af   vatten  bidrager 
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säledes  alltid  jeniLe  hifLen  till  deias  föistöriiig, 
från  hvilkeii  de  endast  kunna  bevaias  i  herme- 

tiskt tillskUna  häl,  då  fråga  blir  om  deras  föi- 
varing  För  längre  tid.  Upphettade  i  öppen  luft 

biinna  de  med  tydlig  fosfurslåge  och  rök  af  fos- 
forsyra. Distilleiade  i  glödgningshetta  lemna  de 

samma  återstod,  som  de  fosforsvafliga.  Det  är 

härvid  besynnerligt  att  svafvelmangan,  svafvel- 
zink  och  svafveljern,  oakladt  mera  elektropositi va 
än  svafvelföreningarne  af  koppar,  silfver  och 

qvicksilfver ,  hafva  en  så  ringa  frändskap  till 
fosfors vaflan,  att  de  släppa  den  i  en  temperatur, 

hvari  de  sistnämnda  behålla  sig  i  förening  der- 
med;  men  sådant  synes  deras  förhållande  vara 
till  alla  svaflor. 

De  försök  jag  här  anfört  ådagalägga  således, 

att  fosforen  med  svafvel  ger  föreningar  propor- 
tionella mot  dess  föreningar  med  syre,  att  de 

med  3  och  5  at.  svafvel  icke  frambringas,  utan 

vid  en  högre  temperatur,  livar  vid  en  väime- 
utveckling  äger  rum  genom  föreningen,  med  få 
ord,  ett  förbränningsfenomen,  som  med  fosforen 

i  dess  vanliga  allotropiska  tillstånd,  är  ytterst 
häftig  och  töranleder  en  våldsam  explosion ,  men 
som  i  den  röda  njodifikation  är  så  ringa  att  de 
utan  faia  kunna  i  löst  stängda  kärl  förenas,  ocli 

slutligen  att  fosforens  svafvelföreningar  binda 
svafvelbaser  i  alldeles  samma  förhållanden,  som 

fosforens  syreföieningar  binda  syrebaser. 
Om  de  analyser  jag  meddelat  sakna  den 

högre  grad  af  öfverensstämmelse  med  formlerna, 
som  man  är  van  att  vänta  sig,  så  kommer  detta 

af  den  ytterliga  svårigheten  att  frambringa  pre- 
paraterna  på  bestämda  föreningspunkter. 





Om  alomvigten  af  Calcium ; 

af 

JA  C.  BERZELIUS. 

Sedan  den  af  Dumas  ånyo  framkastade  ideeii,  att 

grundämnenas  atomvigter  skola  vara  jemna  mul- 

tipler  af  vätets  eqvivalent-vigt,  antagen  till  12.5 
eller  ̂   af  syrets  atom  vigt,  hafva  åtskilliga  försök 

blifvit  gjorda  att  bevisa  att  så  förhåller  sig.  Bland 

de  kroppar,  som  härföre  varit  mål,  är  äfven  cal- 
cium. Dumas  hade  erhållit  en  särdeles  klar 

kalkspat  från  Island,  som  efter  hans  analys  be- 
stod af  99.97  kolsyrad  kalkjord,  och  hvari  det  fe- 

lande var  kiselsyra  och  jernoxid.  Denne  förlora- 

de i  bränning  4'3.93  p.  c.  kolsyra  och  lemnade 
56.07  p.  c.  kalkjord,  i  medeltal  af  3  nära  öfver- 
ensstämmande  försök.  Derefter  har  Dumas  beräk- 

nat calciuras  atom  vigt  till  jemt  250,  eller  20 

gånger  vätets  eqvivalentvigt.  Detta  resultat  haf- 

va sedan  Erdmann  och  Marchand  ••■••')  bekräftat  på 
artificielt  beredd  kolsyrad  kalk. 

Den  bestämmelse,  vi  förut  hafva  af  calciums 

atom  vigt,  härrör  från  ett  försök  af  mig  öfver  sam- 

mansättningen af  glödgadt  chlorcalcium  ^^^y  Detta 

*)  Journal  fiir  practische  Chemie  v.  Erdmann  und  Mar- chand.  XXVI.  460. 

**)  Ibid.  p.  472. 
***)  Afhandlingar  i  Fysik,  Kemi  och  Mineralogi ,  TIL  267. 
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försök  anställdes  för  34  år  sedan,  och  jag  an- 

märkte redan  vid  dess  beskrifning  att  "analyserna 
ännu  ej  fått  den  fullkomlighet  de  hora  hafva." 
Jag  hade  upplöst  3.oi  gr.  smält  chlorcalcium  i  vat- 

ten, och  vid  fällning  med  salpetersjrad  silfver- 
oxid  erhållit  chlorsilfver ,  som  smält  vägde  7.75 

gr.  Beräknas  derefter  atomvigten  af  chlorcalcium, 
så  utfaller  den  till  254.56.  Genom  ett  skriffel  vid 

beräkningens  uppgörande  till  atom  vigts-tabellerna, 
hvarvid  chlorsilfrets  vigt  noterades  till  7.73  i  stäl- 

let för  7.75,  har  atomvigten  af  calcium  blifvit  ta- 
gen till  256.02,  h vilket  är  ett  uppenbart  fel,  som 

likväl  icke  förr  kommit  att  upptäckas.  Emedlertid 
är  det  klart,  att  chlorcalcium  icke  kan  med  någon 
säkerhet  användas  till  bestämmande  af  calciums 

atom  vigt,  ty  då  det  först  i  smältning  släpper  den 
sista  portionen  vatten,  så  oxideras  på  en  gång 
litet  calcium  och  saltsyra  utvecklas,  hvaraf  bildas 

litet  basiskt  chlorcalcium,  hvars  upplösning  reage- 
rar alkaliskt.  Dessa  omständigheter  föranledde  mig 

att  anställa  några  nya  försök ,  särdeles  med  afse- 

ende  på  de  tvenne  tyska  kemisternes  atom  vigts- 
bestämmelser, som  ännu  positivare  än  deras  före- 

gångare Dumas,  förklara  att  calcium  har  en  atom- 
vigt som  är  precist  20  gånger  väte-eqvivalentens, 

om  h vilken  sistnämda  äfven  de  med  sina  försök 

bekräftat  Dumas's  resultat  att  den  är  12.50,  och 
icke  såsom  Dulong  och  jag  funnit  den  12.48. 

De  upplöste  kristalliseradt  chlorcalcium  i  vat- 
ten, fällde  lösningen  med  kolsyrad  ammoniak, 

tvättade  fällningen  fullkomligt  och  torkade  den 

vid  en  temperatur  emellan  +  160"  och  180^  till 
dess  den,  vägd  tre  gånger  efter  hvarandra,  hade  I 
bibehållit  sin  vigt,  h varefter  kolsyran  utjagades  i| 

genom  bräiniing,  med  iakttagande  af  nödiga  for-  i 
sigtighetsmått  fiir  att  kunna  precist  bestämma  den  | 
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bortsfånsna  kolsyrans  och  den  återstående  kalk- 

jordens  vigt.  I  4  försök  erhölls  56.03,  55.98, 

55.99  och  56.00  caustik  knlkjord  af  100  d.  koisy- 
rad  kalk,  och  i  2  försök,  der  kolsyran  utdrefs  på 

våta  vägen,  erhölls  4'-i.98  och  44.00  p.  c.  kolsyra, hvilket  väl  öfverensstämmer  med  den  förut  fatta- 

de meningen,  att  calciimi  skall  hafva  en  atom  vigt 

af  jemt  250,  till  hvars  hevisande  försöken  anställdes. 
Men  vid  granskningen  af  dessa  försök,  som  i 

öfrigt  tvekas  lemna  inoentins:  att  önska,  finner 

man  genast  att  de  icke  varit  betänkta  på  en  möj- 
lig halt  af  talk  jord  i  den  af  dem  använda  kalk- 

jord, i  hvilket  fall  de  säkert  hade  anfört  de  för- 
sigtighetsmått ,  genom  hvilka  de  aflägsnat  den. 
Kalkjorden  förefaller  nemligen,  i  alla  sina  nativa 

föreningar,  smittad  af  större  eller  mindre  in- 
blandningar af  talk  jord,  lika  som  kali  af  natron, 

och  natron  af  kali.  De  åtskiljas  h varken  genom 
kristallisa  tion  af  deras  chlorforeniiifr  eller  D;enom 

dennas  smältning  i  glödande  fluss,  h\ilken  sist- 
nämda  dock  a  fs  k  il  jer  något  af  talk  jorden.  Men 

om  den  silade  upplösningen  blandas  med  kalk- 
vatten,  så  mjölkas  den  af  talkjord ,  som  fälles, 

igenkänlig  af  sin  egenskap  att  blifva  röd  i  brän- 
ning med  salpeters  yrad  koboltoxid. 

För  att  få  en  lösning  af  chiorcalcium  be- 
friad från  talkjord,  måste  den  kokande  digereras 

med  litet  kalkmjolk,  som  utfäller  och  förenar  sig 
med  talkjordhydratet.  Man  får  då  en  lösning  af 
chiorcalcium,  som  reagerar  starkt  alkaliskt. 

Ur  en  sådan  lösning  fällde  jag  kolsyrad  kalk 

med  en  lösning  af  sesqvicarbonat  af  ammonium- 
oxid,  h  var  vid  fällningen  uppkom  under  stark 

fräsning  och  blef  flocculent,  men  kornade  sig  se- 
dan och  föll  tungt  till  bottnen,  såsom  vanligt. 

Ammoniumoxidsaltet  tillsattes  i  öfverskott,  fällnin- 
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gen  tvättades  först  på  filtrum,  men  som  den  ligger 
tätt  ihop  som  stärkelse,  sä  upjDliÖr  det  genomgående 
att  reagera  på  salpetersyradt  silfver,  utan  att  den  är 
uttvättad,  h vårföre  den  slogs  i  glas  och  utrördes 
med  vatten,  livilket  förnyades  i  flera  omgångar, 

till  dess  att  det  afliällda  under  24-  timmar  ingen 
synlig  oklarhet  frambragte  med  salpetersyrad  silf- 
veroxid.  Den  togs  då  på  filtrum,  och  fick  sedan 

torka  under  24  t.  vid  en  temperatur  af  omkring 
+  80^  Den  upphettades  sedan  i  ett  profrör  af  ̂  

tums  invändig  diameter  i  ett  oljbad  under  1  tim- 

ma emellan  +  180°  och  185^  7  grammer  förlo- 
rade i  ett  försök  intet.  I  ett  annat  der  luftblif- 

vit  dragen  genom  det  tomma  af  röret,  och  der 

litet  uppdammad  kolsyrad  kalk  visade  sig  i  det 
afledande  röret,  hade  den  förlorat  |  milligram, 
tydligen  mekaniskt  åtföljande  luftdraget. 

Då  denna  så  behandlade  kolsyrade  kalk  in- 

vägdes i  en  platinadegel  af  känd  vigt  och  causti- 
cerades,  med  nödiga  försigtighetsmått,  så  fick  jng 

alltid  större  förlust  i  vigt  än  Erdmann  och  Mar- 
CHAND,  och  dertill  ingen  sådan  öfvereiistämmelse 
emellan  de  särskilta  försöken,  som  hade  fordrats, 
ifall  denna  method  hade  varit  användbar,  om  än 

blott  till  en  approximativ  bestämmelse  af  kalk- 

jordens atom  vigt.  Degeln  hvari  kalk  jorden  brän- 
des behöll  under  allt  detta  sin  vigt  fullkomligt 

oförändrad. 

Jag  företog  då  att  bränna  den  kolsyrade  kal- 
ken i  en  liten  glasretort,  för  att  erfara  huruvida, 

oaktadt  torkning  vid  en  så  hög  temperatur,  vat- 
ten ännu  kunde  innehållas  deri.  Så  snart  retor- 

ten  begynte  glödga  i  bottnen  och  kolsyregas  ut- 
vecklades, beslogs  retorthalsen  med  vattenångor, 

som  slutligen  samlades  I  ill  droppar.  Detta  vatten 
hade   naturligtvis   härrört   från   den   lilla  del  af 

moder- 
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modervätskaii,  soni  kristallkorneii  under  sia  bild- 

ning iiuiesluLit;  men  oni  detta  var  förhållandet, 

så  skulle  också  en  liten  portion  af  en  chlorföre- 
ning  innehållas  deri.  Jag  upplöste  då  återstoden 

i  salpetersyra,  och  fann  att  salpetersjrad  silfver- 
oxid  gaf  tillkänna  en  ringa  chlorhalt.  Om  Erd- 
MANN  och  Marchand  uudgått  detta  förhållande  kan 

jag  icke  bedömma,  men  för  mig  lyckades  det  icke, 
äfven  vid  en  förnyad  beredning  af  kolsyrad  kalk 
på  samma  sätt. 

Den  kolsyrade  kalken  upplöstes  då  i  ren  sal- 
petersyra, livarur  den  fälldes  med  sesqvicarbpnat 

af  ammoniumoxid,  och  den  kolsyrade  kalken ,  be- 

handlad på  samma  sätt,  gaf  ännu  större  glödg- 
ningsförluster ,  emedan  den  qvarvarande  salpeter- 

syran i  bränningen  förstördes  och  bortgick.  Då 

jag  likväl  på  detta  sätt  kunde  fä  en  ren  kalkjorcl, 
så  beslöt  jag  att  mätta  den  med  svafvelsyra  och 

från  den  glödgade  gipsens  qvantitet  beräkna  kalk- 
jordens och  dess  l  adicals  atomvigter. 

Men  detta  sätt  att  gå  till  väga  har  också  sina 

svårigheter,  h vilka  jag  likväl  sökt,  så  mycket  möj- 
ligt varit,  att  öfver vinna.  Kalken  brändes  sär- 

skilt för  h varje  prof  i  en  mincke  platinadegel 
och  afsvalades  i  en  exsiccator;  kalken  är  efter 

bränningen  sammanbakad  i  en  klump,  som  med 

lätthet  utfaller  hel.  Den  fälldes  genast  dä  degeln 

öppnades  i  en  större,  som  stod  på  vägen  i  jem- 
vigt  och  straxt  betäcktes  med  sitt  lock,  h varefter 

kalken  vägdes.  En  dylik  klump  om  3  grammers 
vigt,  lemnad  24  timmar  på  vågen  i  den  betäckta 

degeln,  hade  vunnit  nära  jemt  2  centigrammer.  Så= 
ledes  kunde,  under  de  få  minuter  vägningen  for- 

drade, ingen  anmärkningsvärd  förökning  af  jor- 
dens vigt  uppkomma.  Sedermera  insattes  degeln 

öppen  i  en  Brunners  exsiccator,  som  innehöll  kalk- 

K.  V.  Acad,  Handl  7842.  ^ 
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vatten  i  sUillet  ihr  svafvelsyia ,  och  lemnades  pa 
ett  varmt  ställe,  h varunder  kalkjorden  efter  hand 
kondenserade  vattengasen,  och  klumpen  sönderföll 

till   elt   hnt  mjöl  af  hydrat,  som  ulan  all  upp- 
hettning läl  uthlanda  sig  med  vatten.    Om  detta 

icke   iakttages,  och   om  den  med  vatten  utrörda 

kalk  jorden,  då  man  omhlandar  den  med  ett  glas- 
rör i  vattnet,  låter  känna  fina  klumpar,  så  iDlif- 

va   dessa   ej   mättade  af  svran,  ehvad  öfverskott 

man  tager  deraf,  och  när  den  sedan  glöilgade  gip- 
sen öfvergjutes  med  vatten  och  omröres  dernied, 

så    reaoevar    vätskan   alkaliskt.    Jao  använde  till 

kalkens  mättning  en  i  något  öfverskott  af  vägd  di- 
stillerad   svafvelsyra,   som   utblandades   med  sin 
dubbla    volym   vatten  och  fick  svalna  innan  den 

slogs  till  den  med  så  mycket  vatten,  som  degeln 

tillät,   utrörda   kalken.    Yid   sj-rans   och  jordens 
förening  utvecklades  ganska  obetydligt  värme  och , 
naturligtvis,  intet  tecken  till  någon  ting  gasformigt. 
Den  använda  syran  kan  aldrig  vara  absolut  ren. 

Den  jag   använde   lemnade,  efter  afdunstning  af 
12  grammer,  en  milligrams  glödgad  återstod,  för 

hvilken  vid  beräkning  gjordes  afdrag,  efter  qvan- 
titeten  af  använd  syra.    Afdunstningcn  skedde  på 
ett  ständigt  varmt  ställe  och  behöftle  från  24  till 
36   timmar,  h varefter  öf verskottet  af  svafvelsyra 

afröktes  öfver  en  spritlampa  med  en  i  början  rin- 
gare   lietla    och,  då  den  slutat  alt  röka,  medelst 

glödgning.    Vid   detta    tillfälle   inlräfiar,   att  en 
del  af  den  svafvelsyrade  kalken  förvandlar  sig  till 

bisulfat,  en  förening  som  icke  existerar  i  vatten- 
halligt  tillstånd,  och  delta  sönderdelas  ganska  lång- 

samt, under  spridande  af  samma  egna  lukt,  soui 

då  man  vill  bortglödga   ett   öfverskott  af  svafvel- 
syra   IVån   svafvelsyradt    kali    eller  natron.  Om 

gipsen  efter  otiUi-äcklig  glinlguing  behandlas  med 
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vatten,  så  rodnar  detta  lakmuspapperet.  Degehi 

hölls  i  full  giödgning  så  länge  denna  lukt  för- 
märktes, afsvalades  sedan  i  en  exsiecator  och  väg- 

des, h varefter  den  ånyo  glödgades,  och  vigten  an- 
tecknades icke  förr  än  den  ej  mer  förlorat  i  vigt. 

Vanligen  kontrollerades  detta  derigenora,  att  de- 

geln  insattes  i  en  ännu  större  och  glödgades  emel- 
lan kol,  h varvid  likväl  vigten  blef  oförändrad. 

Vid  ett  prof  blef  hettan,  genom  en  på  ugnen  satt 
skorsten,  starkare  än  vanligt,  så  att  profvet  hade 

förlorat  flera  centigrammer  i  vigt.  Då  gipsen  fuk- 
tades med  vatten  och  litet  svafvelsjra  tillsattes, 

utvecklades  lukt  af  vätesvafla,  som  länge  fortfor 

under  afdunstning.  Efter  giödgning  vid  vanlig 
hetta  hade  massan  återfått  sin  rätta  vigt.  Detta 

bevisar  att,  vid  en  mycket  hög  temperatur,  gipsen 
reduceras  till  svafvelcalcium  af  den  koloxidgas 
som  intränger. 

Jag  har  anställt  5  försök,  h vilkas  resultat  jag 
här  meddelar.  De  äro  icke  sig  emellnn  så  öfver- 
ensstämmande,  som  jag  hade  haft  anledning  att 

hoppas,  men  torde  dock  kunna  anses  liafva  nå- 

gorlunda approximerat  sig  till  den  rätta  atom- 
vigten  af  Calcium. 

1.       2.      3.       4.  5. 

Svafvelsyrad  kalk  4.37200  6.0750  9.4520  7.3695  8.3910 

Caustik  kalk  .  .  .  t.S0425  2.5040  3.9000  3.0425  3.4590 

Tillökning  i  vigt    2.56775  3.5710  5.5520  4.3270  4.9320 

återstod  af  svafvels.  0.00040  0.0005  O.0006  0.0005  O.00O6 

Svafvelsyra  ....  2.56735  3.5705  5.5514  4.3265  4.9314. 

kalkjordensatomv.352.203  351.47  352.08  352.43  351.529 

Medeltalet  af  dessa  5  försök  är  351.9424,  hvil- 

ket  väl,  för  jemnhetens  skuld,  kan  tagas  till  351.9. 
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Calciiiin,  bar  då  25]. *>  i  aLomvigt.  Ulan  förut- 

sältaiide  al'  osaniiolikl:  sU)Vi\  obser\ aLioiisfel,  kan 
den  således  icke  tagas  till  250. 

Då  jag  använde  caustik  kalk  af  kolsyrad  kalk 
ur  cblorcalcium,  fick  jag  i  ett  försök  kalk  jordens 
atom  vigt  353.G9  ocb  i  ett  annat  353.56,  emedan 
den  saltsyra,  som  dervid  af  svafvelsyran  utjagas, 
förminskar  med  cblorens  vi^t  den  till  försöket 

tagna  kalkjordens;  men  ersattes  af  svafvelsyra. 
Att  de  sista  sifFronia  blifvit  varierande  i 

dessa  försök,  visar  att  den  använda  metboden  icke 

är  af  de  skarpaste;  men  jag  bar  icke  lyckats  att 
finna  någon,  som  kunde  anses  ändamålsenligare. 

Om  vigterna  ocb  de  uppvägda  qvantiteterna 
reduceras  till  lufttomt  rum  ,  så  blir  aton)vigten  litet 

tyngre;  men  om  medeltalet  icke  är  det  som  mest 
närmar  sig  till  det  rätta,  som  lält  är  möjligt,  så 
kan  en  sådan  korrektion  lika  så  lätt  aflägsna  det 

ifrån,  som  bringa  det  närmare  till  det  rätta  ta- 

let. Så  länge  observationsfelen  äi'o  större  än  en 
sådan  korrektion,  anser  jag  dennes  användande 
vara  att  sila  mygg  ocb  svälja  kameler. 

Om  Calciums  atom  vigt  är  251.942  så  består 

kalk  jorden  af: 
Calcinm    ....  71.6. 

Syre  28.4. 

hvilket  med  0.327  öfverstiger  bvad  som  förut  va- 
rit antaget  för  syrebalten. 

Jag  bar,  i  det  föregående,  åberopat  tillvaro 
af  ett  bittills  okändt  kalksalt,  nendigen  tväfaldt 

svafvelsyrad  kalkjord.  Detta  salt  kan  för  sig  fram- 
ställas. Om  glödgad  gips  i  en  flaska  öfvergjutes 

med  koncenlroiad  svafx  elsyra,  flaskan  proppas  ocb 

lemnas  några  dagar  på  ett  varmt  ställe,  så  faller 

gipsen   sönder    I  i  11  en  massa  af  små  korniga  kri- 
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ställer,  och  om  syran  emellanåt  svalnar,  så  an- 
skjater  något  litet  af  dessa  kristaller  på  flaskans 
insida.  Svafvelsyran,  afhälld  frän  dessa  kristaller 
och  lemnad  i  öppet  kärl,  afsätter  ånyo  kristaller, 
i  nion  som  den  drager  fuktighet  ur  luften. 

Den  korniga  massan  upplades  på  en  ren  te- 
gelsten, under  en  exsiccator,  och  då  syran  om 

några  dagar  var  insugen  i  teglet,  afvägdes  en  por- 
tion af  saltet  i  en  platinadegel  och  upphettades, 

till  dess  att  endast  neutral  svafvelsyrad  kalk  åter- 
stod. 0.695  gr.  af  det  sura  saltet  lemnade  0.4065 

neutral  svafvelsyrad  kalk.  Förlusten  var  således 

0.2925.  Men  0.4065  gr.  CaS  innehålla  0.23646  gr. 
svafvelsyra ,  och  denna  qvantitet  behöfver  för  att 
blifva  HS,  0.5307  vatten,  tillsamman  0.2895,  eller 

i  det  närmaste  lika  med  hvad  saltet  i  glödgning 

förlorade.    Detta  salt  består  således  på  100  d.  af: 
fuunet    at.  räknadt 

Kalkjord ....  23.89  1  23.992. 

Svafvelsyra  .  .  68.05  2  68.:m. 
Vatten    ....    8.06    1  7.672. 

=  CaS  +  ÖS.  Om  det  salt,  som  afsätter  sig  ur 
den  deliqvescerande  syran,  var  lika  sammansatt, 
kunde  jag  icke  utröna,  emedan  det  fäste  sig  så 
envist  vid  glaset,  att  det  icke  lät  lossa  sig  förr 
än  vatten  tillkom. 

Det  sura  saltet,  sedt  under  mikroskop,  visar 

sig  utgöras  af  korta ,  genomskinliga ,  färglösa  pris- 
mer.  Man  betraktar  det  bäst  i  en  droppa  svaf- 

velsyra, ty  i  torr  form  omger  det  sig  hastigt  af 

deliqvescerad  liqvid  svafvelsyra.  Lemnad  på  te- 
gelsten i  öppen  luft,  återstår  inom  kort  intet  an- 

nat än  neutral  svafvelsyrad  kalk  i  små  porösa 

korn,  sedan  syran  förenat  sig  med  vatten  ur  luf- 
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ten  och  blifvit  insugen  af  teglet.  Af  vatten  sön- 

derdelas det  Ögonblickligt  i  ett  formlöst  gipspul- 
ver och  utspädd  svafvelsjra. 
Glödgad  svafvelsyrad  barjt  ger  ett  alldeles 

dylikt  surt  salt,  hvars  kristallkorn  likväl  äro  be- 
tydligt smärre,  men  äfven  desse  visa  sig  under 

mikroskopet  vara  prismer.  Det  består  af  Ba  S  + 

MS  och  sönderdelas  ögonblickligt  af  vatten. 
Om  den  derifrån  afliällda  syran  lemnas  i  en 

öppen  flaska,  der  den  långsamt  får  draga  fuktig- 
het, så  anskjuta  derur  sidenglänsande  nålar,  tem- 

ligen  lika  gipsnålar.  Dessa  nålar  bestå,  efter  en 
derå  anställd  analys,  hvars  detaljer  det  torde  vara 

Öfverflödigt  att  anföra,  af  Ba 8 +  118 +  20.  Äfven 
detta  sönderdelas  genast  af  vatten. 



Undersöknirjg    at    Iveiuie  nya 

mineralier, 

U warowä  och  Mon  rad  it ; 

af 

AXEL  ERDMAiVN. 

Uwarowit. 

Detta  mineral,  som  redan  på  1830-talet  upp- 
täcktes och  uppkallades  efter  dåvarande  Piesiden- 

ten  i  Vetenskaps- Akademien  i  S:t  Petersburg, 
UwAROW,  härstammar  enligt  uppgift  af  Hess  i 
PoGGENDORFs  Annaler  Band.  XXIV  pag.  388  från 

Bissersk  *)  i  Ryssland ,  men  har  mig  veterligen  ej 
varit  föremål  för  närmare  beskrifning  eller  un- 

dersökning, hvarföre  jag  vågar  i  ödmjukhet  inför 
Kongl.  Akademien  framlägga  en  kort  beskrifning 

af  detta  intressanta  fossil  jemte  det  anaJytiska  re- 
sultatet; h varvid  jag  får  nämna  att  Hr  Bcuon 

Berzelius  haft  godheten,  att  så  väl  härtiil  som 

till  det  nästföljande  mineralets  undessökning  lem- 
na  mig  tillräckligt  material. 

*)  Beläget  i  Gouvernementet  Pernis  sydliga  del  vid  ve- 
stra  a fslu Ilningen  af  TJralska  bergskedjan. 
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Uwarowiten  förekommer  kristalliserad  i  rhom- 

boidal-dodecaédrar,  sammanhopade  i  druser,  sit- 
tande på  chromjern.  Kristalljtoriia  hafva  en  stark , 

men  brottytorna  en  något  mindre  uttryckt 

glasglans.  Färgen  är  skönt  chromgrön  och  styc- 
ken af  kristallerna  genomskinande.  Stundom  fö- 

rekommer mineralet  äfven  derbt,  och  har  då 

ingen  glans,  utan  matt  brott.  Kristallerna  äro 

ganska  sköra.  Pulvret  är  ljusare  grönt.  Egent- 

liga vigten  vid  +  14°  Cels.  är  3.5145  och  hårdhe- 
ten lika  med  q  vartsens  eller  Jiågot  deröfver. 

B  låsrörsför  hållande. 

För  sig  sintrar  i  yttersta  kant  snart  ihop 
till  mörkgrön  slagg,  men  kan  sedan,  äfven  i 
strängaste  eld,  ej  vidare  fås  till  smältning. 

/  fosfor  sal  t  löses  trögt  till  i  yttre  lågen  vac- 
kert kromgrÖnt  glas,  som  i  den  inre  blir  oge- 

nomskinligt mörkgrönt,  men  intet  kiselskelett  synes. 
/  Borax  löses  äfven  trögt  till  grön  perla ,  som 

i  inre  lågen  på  platinatråd  ej  förändrar  färg ,  men 
på  kol  blir  opak,  i  sj  nnerhet  med  tenn. 

Med  soda  ger  en  trögs mält  gulgrön  slagg. 

Kenvsk  Anolys, 

Sedan  genom  förutgången  undersökning  be- 
ståndscklarne  till  deras  (jvalitet  blifvit  bestämde, 
blandades  det  slammaJe  och  öfver  svafvelsvra  ut- 

torkade mineralpulvret  noga  med  kolsyradt  kali- 

natron  och  litet  salp^^ter,  samt  brändes  dermed 
försigtigt  öfver  sprillani])a ,  tills  smälta  massan 
flöt  stilla,  Il  varpå  den,  efter  afs\alning,  utlakades 
med    kokhell    vatten.    Det   härvid  olösta  upptogs 
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nu  på  filtrum,  uttvättades  väl,  löstes  i  saltsyra 
och  afdunstades  till  torrhet,  hvarefter  kiselsyran 

på  vanligt  sätt  afskiljdes,  och  pröfvades  till  sin 
renhet  genom  lösning  i  kokande  kolsyradt  natron. 
Den  från  kilselsyran  filtrerade  lösningen  fälldes 
med  kaustik  ammoniak,  fällningen,  noga  tvättad, 
glödgades  och  vägdes,  behandlades  sedan  med 

koncentrerad  saltsyra,  hvarvid  litet  kiselsyra  stad- 
nade  olöst.  Lösningen  i  saltsyra  försattes  med 

öfverskott  af  kaustikt  kali,  hvarmed  den  upphet- 
tades till  kokning  och  den  der  vid  olösliga  resten 

upptogs  på  filtrum,  tvättades  med  kokhett  vatten, 
glödgades  och  vägdes.  Skillnaden  emellan  deinia 

vigt,  tillhopatagen  med  den  af  den  nyss  förut  af- 
skilda  lilla  qvantiteten  kiselsyra,  och  vigten  af 

ammoniakfällningen  utvisade  således  lerjordshal- 
ten. Hvad  kcdit  lemnat  olöst  löstes  i  saltsyra, 

och  ur  lösningen,  noga . neutraliserad  med  annno- 
niak,  utfälldes  jernoxiden  med  bernstenssyradt 
natron,  hvarefter  ur  den  frånsilade  lösningen  en 

liten  qvantitet  talkjord  utfälldes  med  fosforsyradt 
natron.  Solutionen,  filtrerad  från  fällningen  med 

ammoniak,  uppvärmdes  och  försattes  med  oxal- 
syrad  ammoniak,  hvarefter  den  oxalsyrade  kal- 

ken förvandlades  till  svafvelsyrad  och  vägdes  så- 

som sådan.  Lösningen,  silad  från  kalk  fällningen 
intorkades,  salmiaken  afröktes,  återstoden  behand- 

lades med  utspädd  saltsyra,  då  en  liten  portion 
kiseljord  stadnade  olöst.  Ur  lösningen  i  saltsyra 
utfälldes  talkjorden  med  kolsyradt  kali  i  kokning: 
efter  vägning  pröfvades  den  på  halt  af  kiseljord. 

Den  lösning  af  kromsyradt,  tillika  med  ki- 
selsyradt  alkali,  som  erhållits  genom  den  brända 
massans  utlakning  med  kokhett  vatten,  försattes 
med  salts vra  och  alkohol,  i  ändamål  att  reducera 

kromsyran   till   oxid,   och  afdunstades   till  torr- 
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het.  Intorkade  massan  befuktades  med  koncen- 

trerad saltsyra,  h varefter  vatten  påslogs  och  ki- 
seljorden  frånskildes.  Vid  behandling  med  ko- 

kande kolsyradt  natron  lemnade  den  litet  chrom- 
oxid.  Lösningen  försattes  med  kaustik  ammoniak 
i  öfverskott  och  upphettades  i  en  bägare  flera 

timmar  på  kapellet,  för  att  få  kromo\iden  full- 
komligt utfälld,  h varefter  denna  fällning,  efter  be- 

hörig tvättning,  glödgning  och  vägning  åter  löstes 

i  utspädd  svafvelsyra.  Den  svafvelsyrade  lösnin- 
gen försattes  med  kaustikt  kali  i  öfverskott  och 

hölls  dermed  under  flera  timmar  vid  en  nära 

kokning  kommande  temperatur,  hvarefter  kalilu- 
ten  frånfiltrerades.  Efter  dennes  behöriga  öfver- 
raättning  med  saltsyra  utfällde  kaustik  ammoniak 

nu  lerjorden,  som  efter  bränning  och  vägning,  ge- 
nom sin  i  grönt  stötande  färg,  dock  tillkännagaf 

smitta  af  chromoxid.  Den  brändes  derföre  med 

kolsyradt  kali,  brända  massan  utlakades  med  vat- 
ten, lösningen  försattes  först,  dock  ej  till  full 

mättnhig,  med  salpetersyra,  och  sedan  med  kol- 
syrad  ammoniak,  afdunstades  till  torrhet,  löstes 
i  vatten  och  filtrerades.  På  detta  sätt  lackades 

det,  att  få  lerjorden  temligen  ren,  ehuru  den 

ändå,  faslän  samma  operation  förnjades  tre  gån- 
ger, hade  en  svag  dragning  åt  grönt.  Den  krom- 

oxid, som  vid  kokning  med  kaustikt  kali  föi  blifvit 

olöst,  tvättades  först  noga  och  vägdes  sedan.  Der- 
utur  utdrogs  på  nyssnämde  sätt  genom  bränning 
med  kolsyradt  kali  en  liten  qvantilct  lerjord. 

Solutionen,  liltrerad  IVån  fällningen  med  am- 
moniak, gaf  med  oxalsyrad  ammoniak  ingen  fäll- 

ning, Inarigeiiom  fiånvaron  af  kalkjord  på  denna 

aiUelning  af  analysen  ådagalades.  Lösningen  af- 
dujistades  derföre  till  torrhet,  salmiaken  afdrets, 

och  efter  alerstäende  massans  behandling  med  salt- 
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sjrehalligt  välten  föiblef  litet  kiseljord  olöst.  Lös- 
ningen gaf  vidare  med  ammoniak  en  ringa  fäll- 

ning af  chroraoxid,  men  höll  ingen  talkjord. 
Sålunda  befanns  sammansättningen  på  100 

delar  vara: 

Kiseljord  .  .  36,93  hålla  syre  19,i84  2 

Lerjord  ...  5,68  —  2,65 
Jernoxid  .  .  1,9G  —  0,599  V  9,777  i 

Chroinoxid  .  21,84  —  6,5.?6j 

Kalk  jord  .  .  31,g.^  —  8,882)  q 

Talkjord  .  .  1,54  —  0,595/  ̂ ^'^^^  ' 
Kopparoxid  spår. ~  99,58. 

Syrehalten  hos  kalk  jorden  och  talk  jorden  till- 
sammantagne är  lika  stor  med  den  hos  lerjorden , 

och  chromoxiden  lillhoj)a,  äfvensom  kiseljordens 

syreqvantitet  är  lika  med  alla  basernes  tillsam- 
mans, af  h vilket  förhållande  uppkommer  den  mi- 

jieralogiska  formeln  ^+  j'  som  svarar  mot 
den  kemiska  formeln 

Ca 

Mg 

3?  si  +  Ä1  i  Si. 

Uwarowiten  utgör  således  ett  eget  sjelfständigt 
species  bland  granatslägtet.  - 

Den  beräknade  sammansättningen  blir: 

Kiseljord   37,15 
Lerjord    5,65 
Jernoxid   l,9s 
Ch  romoxid  21,56 

Kalkjord  32,is 
Talkjord   1,58 

100,00. 
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Monradit. 

Då  detta  mineral  utgöres  af  en  hittills  ej  an- 
märkt förening,  och  då  det  efter  alla  yttre  ka  rak - 

terer  tyckes  vara  temligen  sjelfständigt,  vågar  jag  ut- 
bedja mig  att  få  underkasta  dess  beskrifning  Kongi. 

Akademiens  upplysta  granskning. 
Den  stuff,  som  legat  till  grund  härför,  har 

bUf  vit  mig  meddelad  af  Hr  Baron  Berzelius  ,  som 
för  flere  år  tillbaka  erhållit  den  af  numera  fram- 

lidne apothekaren  Monrad  i  Bergen,  efter  h vil- 
ken mineralet  äfven  blifvit  uppkalladt.  Monradi- 

tens  lokalitet  är  på  etiketten  ej  närmare  angif\en, 

än  att  den  är  från  Bergens  stift.  Dess  förekom- 
mande kan  således  ej  nogare  uppgifvas,  utan  får 

jag  inskränka  mig  till  beskrifningen  af  detta  enda 
exemplar  jag  haft  tillfälle  att  se.  Förena mde 

stulF  utgöres  till  hela  sin  massa  af  Monradit.  Mi- 
neralet är  ej  kristalliseradt ,  ulan  derbt,  men  har 

en  tydlig  och  en  mindre  tydlig  genomgång,  som 

göra  cirka  130"  vinkel  med  hvarandra.  Silfver- 
hvit  och  grön  glinimer  förekommer  insprängd  här 
och  der  i  fogarne.  Mineralet  har  stark  glasglans 

på  den  tydligaste  genomgångsj^tan ,  som  äfven  är 
svagt  strekad  longitudinelt.  Tvärbrottet  är  högst 

linkornigt,  nästan  tätt,  och  utan  glans.  Brott- 
styckena, utan  bestämd  form.  Fäi  gen  är  honungs- 

gul, i  tunnare  skärfva  mycket  ljusgul  och  genom- 
skinande.  Pulvret  är  hvitt.  p]gentliga  vigten  vid 

+  1^"  Cki.s.  är  3,j(>73  och  hårdheten Jika  med  fält- 
spateiis  eller  kanhända  litet  deröfvcr. 

Biåsrörsfö  r  hål  lande. 

För  s/i:;  osmiiltlig.     /  /v(>//  ger  xalUii.  prol- 
vel  mörknar  uågol  lilel. 
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/  Borax  löses  iatt  med  i  yttre  lågen  röd- 
oid,  men  eHer  afsvalning  gröngul  färg.  I  inre 

lägen  grön  flirg  med  svag  dragning  åt  gult,  med 
tenn  i  inre  lagen  vackert  sjögrön.  Vid  en  ganska 
stor  tillsats  af  profvet  blir  perlan  af  sig  sjelf  oklar. 

I  fosforsalt  j,  med  afskiljande  af  kiselskelett , 
brandgul  perla,  efter  afsvalning  likasom  i  inre 

lågen  färglös.  Kan  ej  fladdras-  oklar.  Med  litet 
soda  smälter  i  god  eld  till  opak,  något  grönaktig 

perla.    Med  mera  soda  ger  en  osmaklig  slagg. 

Kemisk  Analys. 

Genom  föregången  q valitativ  undersökning  be- 

funnos  beståndsdelarne  vara  Si,  Mg,  Fe  och  H. 
Mineralet,  slammadt  och  i  flere  veckor  uttorkadt 

öfver  svafvelsyra,  blandades  med  kolsyradt  kali- 
natron,  brändes  dermed,  smälta  massan  dekom- 

ponerades  med  utspädd  saltsyra,  lösningen  afdun- 
stades  till  torrhet,  torra  massan  genomfuk lades 
med  koncentrerad  saltsyra,  vatten  tillslogs  och 

kisel jorden  afskildes.  Till  den  genomgångne  so- 
lutionen  tillika  med  tvättvattnen  sattes  kaustik 

ammoniak,  fällningen  afskildes,  löstes  i  saltsyra, 
h varpå  ur  lösningen,  vederbörligen  neutraliserad 

med  ammoniak,  jernoxiden  utfälldes  med  bern- 
stenssyradt  natron.  Lösningen  härifrån ,  samman- 

slagen med  den  från  fällningen  med  ammoniak 
silade,  afdunstades  till  torrhet,  salmiaken  bort- 

drefs  och  återstoden  behandlades  med  utspädd  salt- 
syra, som  lemnade  något  kiselsyra  olöst.  Lösnin- 

gen försattes  kokande  med  kolsyradt  kali,  intor- 
kades, upphettades  till  svag  glödgning ,  beg jöts  med 

kokhett  vatten,  h  varefter  k  olsy  rade  talk  jorden  från- 
skildes, glödgades  och  vägdes.  Solutionen  tillika 

med   tvättvattnen  afdunstades   ånyo  till  torrhet, 
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massan  uppgiödgades  åter  och  begjöts  med  kok- 
hett  vatten,  livarvid  erhölls  ännu  litet  kolsyrad 

talk.  Ur  lösningen  härifrån  utfällde  nu  fosfor- 
sy  radt  natron  och  ammoniak  blott  en  ringa  halt 
af  talkjord. 

Jernoxiden  liksom  talkfällningarne  undersök- 
tes på  halt  af  kiselsyra ,  som  äfven  fanns  uti  alla. 

Likaledes  behandlades  den  ursprungliga  kiseljor- 
den  med  kolsyradt  natron  i  kokning,  hvarvid  blott, 

några  milligrammer  talkjord  förblefvo  olösta. 

Fluor,  äfvensom  alkali  eftersöktes  genom  sär- 
skilte  prof,  men  funnos  ej. 

Vattenhalten  bestämdes  på  det  sätt,  att  groft 
sönderstötta  stycken  af  mineralet  underkastades 
glödgning  i  en  liten  giasretort,  hvars  hals  var 
utdragen  till  en  fin  spets  och  h vilken  spets,  sedan 

allt  vattnet  ur  mineralet  var  aflagsnadt,  tillsmäl- 
tes medan  retorten  ännu  glödgade.  Efter  fullkom- 
lig afsvalning  affilades  spetsen  samt  vägdes  tillika 

med  retorten.  Vigtsförlusten  utvisade  således  vat- 
tenhalten. 

Att  allt  jernet  i  mineralet  der  befinnes  såsom 
oxidul,  slutar  jag  deraf,  att  vid  den  analys,  som 

derå  gjordes  för  att  finna  alkali,  och  sedan  kisel- 
jorden  genom  ihisspatsyra  \  ar  bortdrifven  och  svaf- 
v elsyra  sedan  derå  verkat  ett  par  timmar,  en  tyd- 

ligt och  bestämdt  vitriolgrön  lösning  erhölls. 
Monraditen  har  sålunda  på  10()  delar  gifvit: 

Kiseljord  .  .  .  56,i7  syrehalt  29,it9  8 

Talkjord.  ...  31,53  12,204 

Jernoxidul   .  .    8,56  1,949 

Vatten                 hI-,04   3,590  i 
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Vattnets  syrehalt  förhåller  sig  till  kiseljordens 

som  1:8,  och  kiseljordens  syrehalt  är  två  gånger 

så  stor  som  talkjordens  och  jernoxidulens  tillsam- 
manstagne, hvaraf  följande  mineralogiska  formel 

är  härledd  4  MS^  +  Jc/,  som  transformerad  lill 

kemisk   blifver  4  Mg^  Si'  +  3  H. 
Vi  käinia  således  nu  fem  olika  talkjordssili- 

kater  med  vatten,  ne  ml  i  gen: 

Pikrosmin  2  MS^  +  Acj. 

Monradit  4  MS^  +  Ar/. 

Pikrophyll  6MS'+  2  Acj. 

Aphrodit  4/I/.9+  3  Aq. 

Antigorit  2  71/'^'+  Acj. 
Det  efter  Monraditens  formel  beräknade  re- 

sultatet blir: 

Si  55,30. 

Mg   ...  .  31,99. 

Fe  ....  8,G8. 

H   4,03. 

100,00. 





Bidrag  till  kännedom   om  Vismu- 

tens  föreningar  med  Syrej 

af 

A.  E.  ARPPE. 

Oå  Järan  om  kropparnes  föreningar  i  besUinula, 
enkla  förhållanden  först  begynle  göra  sig  gällande 
i  Kemien,  utgick  man  frän  den  hypotes,  att  den 

lägsta  föreningsgraden  emellan  tvenne  kroppar  all- 
tid bestod  af  eu  atom  af  h vardera  elementet. 

Detta  antagande  var  dock  godtyckligt,  och  en  fort- 
satt forskning  visade,  att  afseende  borde  fästas 

äfven  vid  andra  omständigheter.  En  kropps  ana- 
logi-med  andra,  hvilkas  oxidationsserie  var  till- 

förlitligt känd,  upptogs  först  som  en  ledtråd,  att 
komma  det  rätta  förhållandet  närmare.  Men  ana- 

logien var  otillräcklig,  då  det  berodde  på  in<livi- 
duel  uppfattning,  att  låta  den  ena  eller  andra 
likheten  blifva  den  bestämmande  och  afiiorande. 

Isomorfien,  eller  lika  atomsamniansättning  hos  lika 

kristalliserande,  i  föreningar  hvarandra  ersättande 

kroppar,  kastade  en  ny  belysning  öf ver  detta  ämne. 
Hon  bekräftade  många  af  de  ex  analogia  gjorda 
suppositionerna;  med  andra  stod  hon  i  uppenbar 
motsägelse  och  gaf  anledning,  att  framför  den 
förut  i  allmänhet  fastställde  oxidationsserien  R  + O, 

R  +  20,  R  +  30,  R  +  40,  R  +  50,  der  R   är  den 

K.  V.  Acacl  HandL  1842.  ^ 
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med  O  eller  syret  förenade  kroppen,  gifva  före- 
trädet åt  en  annan,  vid  första  anblicken  mera 

sammansatt,  men  onekligen  naturligare,  rad,  nemli- 
gen  2R  +  0,  R  +  0,  2R  +  30,  R  +  20,  2R  +  50, 
2R  +  7  0.  Så  hade  vismutens  då  kända  oxid,  en- 

ligt förra  serien,  formeln  Bi +  9  0,  iden  förutsätt- 
ning, att  dess  icke  analyserade  suboxid  vore 

Bi  +  0;  efter  den  nya  serien  deremot  betecknas 
den  med  Bi  +  0,  då  suboxiden  kunde  antagas  vara 
2Bi+0.  Sedan  läran  om  isomorfien  hade  fört  den 

teoretiska  kemien  ett  stort  steg  framåt,  begynte 

kropparnes  olika  värmecapacitet  att  foi^dra  röst- 
rättighet vid  afgörandet  af  frågan  om  deras  atom- 

vigter.  Den  olDservation  hade  nemligen  blifvit 

gjord,  att  det  specitika  värmet  hos  en  mängd  en- 
kla ämnen  stod  i  omvändt  förhållande  af  deras 

atomvigter,  eller  att  produkten  af  deras  specifika 
värme  och  atomvigter  var  lika  stor.  Denna  teori 
Öf verensstämde  med  större  delen  af  de  gällande 

atomvigterna ;  men  i  några  punkter  uppkom  en 
kollisioii,  hviiken  de  nyaste  forskningar  ännu  icke 
förmått  bilägga.  Så  fordrade  kolets  specifika  värme, 
för  koloxiden,  oxalsyran  och  kolsyran,  foiinlerna 

CO',  C0\  C0\  i  stället  för  CO,  CO',  CO',  silf- 
rets specifika  värme  ger  för  dess  oxider  fornderna 

Ag*0  och  Ag'0;  uranoxidulen  borde  på  samma 

grund  vara  U*0  och  vismutoxidcn  Bi'0' ^■).  Ko- 
lets och  silfrets  syrsättnings-grader  voro  emedler- 

tid  med  säkerhet  kände,  och  det  kunde  tills  vi- 

dare vara  likgiltigt,  hvilkendera  sammansättnin- 
gen man  lenniade  företrädet.  Urans  oxider  hafva 

i  detta  afseende  blifvit  i^ranskade  af  Peijgot  -')^ 

*)  Berzelius,  Årsberättelse,  afg.  1841.  p.  9, 
**)  Bebzelivs,    Ärsbeinltelse   aii;.  1842.   p.  8f).  Annalen 

der  Cheinie  und  Pliarinacie  von  Wöhi.er  iind  Liebic. 

XLIII.  p.  255. 
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och  visniulens  af  samma  anledning  blifvit  före* 
mål  för  denna,  på  Herr  L.  F.  Svanbergs  anmodan 

företagna  undersökning,  h vilken  jag  tager  mig  fri- 
heten att  underställa  Kongi.  Svenska  Vetenskaps 

Akademiens  upplysta  pröfning. 
Då  för  trettio  år  sedan  vismutens  gula  oxid 

analyserades,  var  ingen  annan  syrsättningsgrad 
deraf  med  säkerhet  känd;  den  antogs  då,  såsom 
redan  nämndes,  kunna  uttryckas  med  Bi +  20 

och  någon  tid  derefter  med  Bi  +  O.  Det  specifika 

värmet  gaf  2Bi  +  .'^0;  denna  formel  understöddes 
«f  antimonoxidens  sammansättning  och  upptogs 
derföre  som  den  sannolikaste,  Mea  1832  fram- 

ställde Stromeyer  en  högre,  redan  af  Brändes 

och  BucHHOLZ  •••"^■)  förut  observerad,  brun  vismut- 
oxid,  som  på  100  delar  vismut  innehöll  IG.oi 

syre.  Om  den  gula  oxiden  var  Bi^O',  så  kunde 
den  bruna  genom  ingen  naturlig  formel  uttryckas; 
var  dereraot  den  förra  Bi  O,  så  öfverenstämde 

den  nya  oxidens  sammansättning  med  formeln 

Bi*0\  Några  kemister  lemnade  då  företrädet  åt 
denna,  på  en  enkel  analys  beroende,  åsigt,  fram- 

för den  andra,  som  grundade  sig  på  det  ofta  svårt 

bestämbara  och  mera  föränderliga  specifika  vär- 
met. Andra  antogo  ej  denna  förändring  och  tingo 

ett  nytt  stod  för  sin  hypotes  genom  en  under- 
sökning om  några  vismutföreningar ,  som  1837 

publicerades  af  J  acquelin '^'•'^*) ,  h vari  han  söker 
visa,  att  den  af  Stromeyer  framställde  oxiden 

*)  Annales  de  Ghimie  et  de  Physique  par  Gay-Lussag 
et  Arago,    Torne  51,  p.  267. 

**)  ScHWEiGGERS  Jouinal  fiir  Chemie  und  Physik.  XXII, 
p.  27. 

***)  Annales  de  Ghimie  et  de  Physiqué  par  Gay-Lussac el  Abago.    Torne  66. 
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inhehåller  kali  i  kemisk  föreiiiiig  samt  att  dess 
sammaiisättiiiiig  bör  representeras  genom  Bi  och 

den  gulas  genom  Bi^O'.  Jacquelin  framställde 
detta  vismutsyrade  kall,  som  lian  kallar  denna 

förening  ,  på  tvenne  olika  niättningsgrader,  uttrj^ck- 
te  genom  for  ml  er  ne: 

8BiO^  +  KO  +  2UTO, 

7  BiO'  +  KO+UITO, 

och  dessutom  en  tredje  analog  lorening 
Bi'«0^«  +  KO. 

Till  försvar  för  dessa  formler  åberopar  han,  utom 

det  specifika  värmet,  öfverensstämmelsen  emellan 
vismut-chloridens  föreningar  med  chloralkalierna 

och  antimon-chloridens  motsvarande  föreningar 
samt  vismutchloridgasens  täthet.  Dessa  argumen- 
ter,  äfvensom  Jacqueltns  hela  af  handling,  kunna 
lemnas  i  sitt  värde.  De  uppställda  formlerne  äro 
dock  alltför  äfventyriiga ,  för  att  utan  närmare 

granskning  få  giltighet,  och  ämnet  af  för  stort  in- 
tresse, för  att  ej  noggrannare  utredas.  Den  under- 

sökning, jag  om  vismutoxiderna  företog,  åsyftade 

derföre  närmast,  att  genom  granskning  af  Jacque- 

LiNS  uppgifter  besvara  frågan  om  vismutens  atom- 

vigt. Jag  analyserade  några  dubbla  vismut-chlo- 
rider  och  faini,  att  deras  sammansättning  harmo- 

nierade fuUkondigt  med  formeln  Bi  O  för  vismut- 
oxiden;  att  det  Ut  äfven  inträffar  med  de  högre 
vismutoxiderna,  skall  jag  i  denna  afhandling  söka 

ådagalägga. 
Stromeykr  beredde  sin  bruna  oxid  på  det 

sätt,  alt  han  digererade  slammad  vismutoxid  med 

chlorsyrligt  kali  eller  natron.  Den  bruna  massan 

renades  med  vatlen  och,  för  alt  uldraga  icke  su- 
pcroxiderad  \  isnnitoxid,  med  utspäthl  salpetersyra 
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samt  uLL  vä  Ilades  sedan  ytterligare  med  vatten. 
I  en  analys,  hvartill  han  använde  12,i2  gr.,  livilka 

i  giödgnlng  förlorade  0.59  syre,  fann  han,  att 
denna  uxid  bestod  af  85,5;u  metall  och  14,457  syre. 

En  oxid  Bi^O'  fordrar  85,50?  metall  och  14,493 

syre,  räknadt  efter  den  gula  oxidens  sammansätt- 
ning. Detta  är  en  fidlkomlig  öfverensstämmelse; 

dock  är  denna  analys  icke  åtföljd  af  någon  annan 
bekräflande  och  ingen  ny  beredning  är  gjord, 
som  bevisligen  hade  öfverensstämt  med  den  lorra. 
Jacqueijn  kinide  derföre  jned  skäl  betvilla  tillför- 
litliaheten  af  denna  undersökninq;.  Han  beredde 

sig  den  bruna  kroppen  hufvudsakligen  efter  Stro- 
MEYERS  metod,  förkortade  dejnia  dock  derhän,  att 

han  ledde  chlorgasen  direkte  i  en  blandning  af 
kali  och  vismutoxid.  Han  ådagalatle  att  kali, 

användt  i  koncentrerad  lösning,  visar  andra  feno- 
men än  i  utspädd.  Han  renade  sitt  preparat  icke 

såsom  Stromeyer  med  salpetersyra,  och  kan  der- 
ffjre  icke  anses  hafva  bevist  oriktigheten  af  Stro- 
MEYERS  uppgifter. 

H vilkendera  metoden  man  än  anlitar,  finner 

man  snart,  att  hvarken  den  ena  eller  andra  lem- 

nar  ett  rent,  kemiskt  preparat,  utan  en  af  främ- 
mande ämnen  högst  betydligt  förorenad  blandning. 

Jacquelins  analysei"  antycbi  äfven  detta  förhållan- 
de, ehuru  han  sökt  inskrufva  resultaterna  i  ke- 

miska formler  ocb  Stromeykrs  af  handling  öfver- 

tygar  ingen  om  motsatsen.  Begge  hafva  de  öf  v  er- 
sett  den  omständigheten,  att,  genom  chlorens  in- 

verkan på  kalit  och  vismutoxider ,  chlorsyrlig 
vismutoxid  bildas,  som  envist  vidhänger,  men 

lätt  röjer  sig  genom  påslagning  af  salpetersyra. 
En  så  utspädd  syra  som  Stromeyer  föreskrifver 
utdrager  den  icke,  än  mindre  vatten,  h varmed 

Jacqueun  tror  sig  hafva  åstadkommit  ett  rent  pre- 
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l^rat.  Jag  har  begagnat  en  irieia  koncentrerad 

syra;  deraf  löses  cl<xrk  tleii  bruna  oxiden  i  mäiiöjd , 
under  det  den  envist  qvarhålier  och  luktar  chior- 
syrlighet  och  chlor.  Slutligen  försvinner  deinia 
lukt;  men  då  är  äfven  oxiden  icke  mera  brun, 

utan  antingen  gulbrun  eller  grönbrun;  i  förra  fal- 
let blir  den  vid  digestions värme  gul,  i  sednare  fallet 

grön  i  vanlig  temperatsn*  (15'^  —  20").  Dessa  me- 
tamorfoser, af  hvilka  någondera  alltid  inträffade, 

då  den  bruna  massan  var  nr)g  syrsatt,  antydde 
tillvaron  af  tvenne  nya  vismutoxi  ler.  Den  gröna 
löstes  i  saltsyra  och  gaf  med  ammoniak  ett  gidt 

bydrat;  den  gula  löstes  i  saltsyra  under  lifliis;  ut- 
vecklin"  af  chlorq-as.  Men  af  bvardera  erhölls 
alltid  en  så  ringa  mängd,  att  ingen  analys  blef 

möjlig,  och  ingendera  kuiide  efter  behag  framkal- 
las. Jag  försökte  då,  att  inleda  chlorgasen  öfver 

vismutoxiden  med  användanch^.  af  vattonbad  och 

att  hålla  det  chlorsyrliga  saltet  i  ett  ofantligt  stort 

öfverskott.  Säliinda  lyckades  det,  att  f;"i  en  brun 
oxid,  som  lemnade  betydligt  mera  af  den  gröna 
kroppen,  än  utan  denna  omviig.  Men  i  alla  fall 
var  denna  meiod  alltför  lång,  mödosam  och  föga 

tillförlitlig.  Mångfaldiga  misslyckade  försök  öf- 
vertygade  mig  slutligen,  att  på  denna  väg  inga 
sådana  resultater  stode  att  viima,  som  med  skäl 

kunde  väntas  af  kemiens  nuvarande  ståndpunkt 
cell  rika  utvägar.  Jag  föranleddes  sålunda,  att 

försöka  samma  metod,  som  Winkelbi.ech  *^')  i  dess 
undersökningar  om  koboltoxiderna  användt,  nem- 
ligen  att  direkte  fiilla  ett  salpersyradt  salt  med 

chlorsyrligt  na  I  ron.  På  demia  väg  fick  jag  ovän- 
tade upplysningar  och  skall  derföre,  innan  jag  går 

att  framlägga  beskrifningen  af  vismutens  särskilta 

*)  Berzemus,  Årsberättelse  afg.  1836,  p.  112, 
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oxider,  auföia  de  reaktioner,  som  salpetersjrad 
visiiiLiloxid  visar  med  clilorsyrligt  nairon. 

Ledes  chlorgas  i  en  vid  vanlig  leinperalur 

mättad  lösning  af  kolsyiadt  natron,  tills  en  fäll- 

ning afsatt  sig  och  lösningen  icke  mera  högre  blå- 
nar läckra uspapperet,  och  en  något  utspädd  solu- 

tion  af  salj)etersyrad  visnuitoxid  tillslås,  så  upp- 
kommer under  fräsning  en  hvit,  till  ljusgul  öf- 

vergående  fällning,  som  vid  kokning  förvandlas 

till  mörkgrön.  Denna  reaktion ,  som  bekräftar  till- 
varon af  den  gröna  oxiden,  inträffar  dock  icke 

alltid,  och  det  har  eller  talrika  försök  icke  lyckats 

mig  att  efter  behag  fr;>mslälla  densamma.  Ut- 

spädt  kolsyradt  natron,  förvandladt  till  chlorsyr- 
ligt,  ger  med  det  salpctersyrade  vismutsaltet  al- 

drig någon  grön  oxid;  har  man  det  så  koncen- 
treradt,  att  det  i  värme  bildar  en  lösning,  men 

i  lägre  temperatur  utfäller  krislallei*,  så  får  man 
en  gul  fällning,  som  i  kokning  öf\ergår  till  brun. 
Den   koncentrerino  i  hvilken  man   använder  vis- o 

mutsaltet  synes  ej  vara  af  någon  synnerlig  infly- 
telse. Jag  har  erhållit  den  gröna  reaklionen  både 

med  en  koncentrerad  och  en  något  utspädd  lösning; 

en  mycket  iitsp.idd  lösning  har  efter  kokning  leni- 
nat  en  ljus-  eller  blå-grön  fällning.  Jag  har  vi- 

dare erhållit  den  gröna  oxiden  både  genom  alt 

slå  vismutsaltet  till  det  chlorsyrliga  och  tvertom;  en- 
dast med  iakttagande,  att  det  chlorsyrliga  är  i  öfver- 

skott.  Jag  har  öfvermättat  det  chlorsyrliga  med  det 

salpctersyrade  saltet  och  sedan  ytterligare  tillslagit 
chlorsyrligt  salt,  och  erhållit  grön  oxid.  Men,  såsom 

jag  redan  nämnt,  beror  beredningen  af  denna  oxid 
af  omständigheter,  h vilka  det  ännu  icke  stått  i 

min  förmåga  att  utreda.  Man  far  nemligen  ofta 
en  hvit  fällning,  som  i  kokning  trögt  förändras 
och   blir   då   tegelfärgad   eller   gul;  om  till  den 
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kokande  massan  sias.  kauslikl  kali,  så  rörvaiKlIa<; 

den  till  brun.  I  en  blandning  af  chlovsjrligt 

Nalron  och  kaustikt  kali  ger  salpetersyrad  vis- 
mutoxid  en  gid  fälhiing,  som  är  ljusgul,  om  kalit 
varit  utspädt,  brandgult  om  kalit  infördes  i  fast 
form  ocb  i  tillräcklig  mängd  i  det  chlorsjrliga 
saltet.  Dessa  reaktioner  öfvergä  i  digestion,  deu 
förra  till  Ijiivsbrmi,  den  sednare  till  mörkbrun, 
och  inträffa  alltid  utan  nA^ot  undantas:. 

Den  saipetersyrade  vismntoxid,  som  jag  till 

efteiföljande  försök  begagnat,  var  beredd  på  föl- 
jande sätt:  den  i  liandel  förekommande  vismuten 

löstes  i  salpetersyra,  den  silade  lösningen  utföll- 
des  med  vatten;  fällningen  tvättades  och  löstes 

äter  i  salpetersyra,  hvarefter  kolsyrad  vismut- 
oxid  ut(älldes  med  det  motsvarande  ammoniak- 

saltet  och  löstes,  efter  uttvättning,  i  salpetersyra. 

Denna  lösning  ansågs  nu  vara  fullkondigt  i-en. 
Jag  skall  nu  genomgå  de  skilda  vismutoxi- 

derna  i  den  ordning  deras  syrehalt  tilltager,  be- 
gynnande der  vid  med 

Vismutsuboxiden  y 

ehnru  den  ännu  ej  blifvit  i  rent  tillstånd  fram- 

ställd. YoGF.L '••")  har  nppgifvit,  att  om  tennchlo- 
rur,  l(>st  i  vatten,  blandas  till  basisk  salpetersy- 

rad vismntoxid,  så  förvandlas  denna  till  en  svart 

massa,  soui  utgöres  af  visniutsuboxid.  Vogel 
föreskrifver,  att  tvätla  den  med  hett  vatten  och 

torka  i  lufttomt  rum.  Den  erhållna  produkten 
är  dock  högst  oren.  Den  iiniehållcr  ända  till  20 

procent  tennoxid,  och  afgcr  i  glödgning  i  retort 

7  procent  af  en  sur  viitska.  —  För  öfrigt  inträfhir 
denna    reaktion   äfven    med  ren  vismntoxid  och 

*)  l]tiUEnu>,  Ål  sbci  altcUi  iifg.  1833,  p.  114 
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basisk  clilorvismiU.  —  Don  svarta  massan  löses, 

såsom  VoGEL  äfven  uppgifvit,  i  saltsyra  och  kan 

med  kali  återigen  utfällas,  en  följd  af  den  qvar- 
sittande  tennchlornrens  reducerande  verkan.  Ty 
om  man  blandar  klara  lösningar  af  tennchlorur 
och  vismutchlorur  och  tillslår  kali,  så  får  man 

en  svart  fällning,  äfven  om  tennchloruren  blott 
i  ringa  mängd  varit  närvarande.  Begagnar  man 

nu  denna  anvisning,  med  iakttagande,  att  tenn- 
chlorur i  tillräcklig  mängd  är  förhanden,  så  får 

man,  under  det  temperaturen  stiger  i  lösningen, 
en  svart  massa,  som  kan  tvättas  utan  alltför  ha- 

stig förändring  i  luften,  och  som,  kokad  med 
kaustikt  kali,  förlorar  en  betydlig  portion  tenn, 
men  qvarhåller  en  del  ytterst  envist.  Den  visar 

för  öfrigt  intet  tecken,  att  vara  metallisk,  förän- 
dras i  luften  först  till  blågrå,  sedan  till  hvit,  och 

omsattes  af  saltsyra  till  chlorid  och  metallisk 
vismut.  Använder  man  tennchloruren  i  mycket 
stort  öfverskott  och  håller  vätskan  starkt  sur,  så 

erhåller  man  med  kali,  under  betydlig  utveckling 
af  värme,  en  fällning  af  metallisk  vismut,  som 
sammanbakar  och  innesluter  icke  metallisk  sub- 
oxid.  I  luften  hvitnar  äfven  denna,  dock  icke 

så  lätt  som  den  icke  metalliska  fällningen.  De 
samverkande  orsakerna  till  denna  metalliska  fäll- 

ning äro  tennchlornrens  reducerande  inverkan  på 

den,  med  kalit  fällda,  vismutoxid^n  och  saltsy- 
rans sönderdelande  af  den  sålunda  bildade  sub- 

oxiden. 

Antager  man  vismutsuboxiden  att  hålla  hälf- 

ten så  mycket  syre  som  oxiden,  så  torde  analy- 
sen i  framtiden,  när  det  lyckats  att  erhålla  den 

ren,  bekräfta  ett  sådant  antagande.  vSuboxidens 

formel  blefve  då  Bi'0  eller  Bi. 
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Ljus*^itl  Visniutoxid. 
Denna  är  den  af  ålder  kända  visinutoxiden, 

In  a  ra  f  vi  äga  en  analys  af  Lagerhjet  ivi  ••),  soiu 
bestämde  dess  sammansättning,  genom  att  syrsätta 
vismutmetall  med  salpetersyra  och  i  glödgning 
förvandla  saltet  till  oxid.  En  analys  gaf  11.382, 

en  annan  11.275  syre  på  1(X)  delar  vismut.  — 
Dess  hydrat  fås  rent  hvarken  genom  att  gjuta  sal- 
petersyrad  yismutoxid  i  kaustikt  kali  eller  am- 

moniak, eller  genom  att  fälJa  ältiksj^ad  \ismut- 
oxid  med  kaustik  ammoniak.  I  förra  fallet  in- 

nehåller fällningen  salpetersyra,  i  sednare  ättik- 
syra, h vilka  orenligheter  i  glödgning  lätt  röja  sig. 

Genom  kokning  med  kali  förvandlas  den,  såsom 
Stromeyer  iakttagit,  till  ren  oxid. 

Bruna  Vismutoxider. 

A.  Ljusbrun. 

Den  gula  fällning,  som  salpetersyrad  vis- 
mutoxid  åstadkommer  i  en  blandning  af  Kali 
och  chlorsyrligt  natron,  blir  genom  kokning 
brun.  Om  denna  tvättas  med  kokhett  vatten, 

föl  blir  den  orenad  af  chlorsyrlig  vismutoxid, 

i  händelse  kali  ej  varit  i  tillräcklig  mängd  för- 
handen och  kokningen  ej  nog  länge  fortgått.  An- 
vändes utspädd  salpetersyra  till  rening,  så  löses 

oxiden  i  stor  mängd  och  blir  ljus  och  ojenm  till 
färgen,  så  att  den  ej  kan  göra  anspråk  på  någon 
närmare  undersökning.  Deremot  om  man  ytter- 

ligare digererar  den  bruna  massan  med  kali,  så 
får  man  efter  uttvättning  med  vatten  ett  rent 

preparat  af  ljusbrun  färg. 

*)  Kongl.  Sv.  Vel.  Akad.  Flundl.  Töj  1813,  p.  219. 



Säkrare  fäs  deiiua  oxid,  om  man  qeiioiii  clilors 

inledning  öfver  qvicksilf\ eroxid  och  vatten  och 
vätskans  distillering,  bereder  sig  en  lösning  af 

chlorsyrlighel  i  vatten;  nian  slår  härtill  en  ut- 

spädd kali-lösning,  sä  alt  den  alkaliska  reaction 
icke  är  alltför  stark,  fäller  med  vismntsaltet  i 

underskott  och  kokar  tills  den  gula  fällningen 

fullständigt  öfvergått  till  Ijusbriui.  Den  har  nu 

nianganoxid-oxidulens  färg  och  är,  efter  utt vatt- 
ning med  kokhett  vatten,  fri  fran  chlo!  ,  kali 

och  salpetersyra,  men  den  qvarhåller  envist  en 

liten  portion  vatten.  —  Den  analyserades  genom 
glödgning  i  en  liten,  af  ett  glasrör  utblåst,  retort, 
h vartill  ett  chlorcalciu m-rör  var  fästadt.  Till 

analyserna  användes: 

1)  (Xr)727  gr.,  som  gaf  ().ooi8  vatten,  svarande  mot 

0.27  procent. 

0.6 ")9   gul   oxid   eller  88.04 
proc.  metallisk  vismut. 

2)  ().7a4    gr.,  som  gaf  ().ooi7  vatten  eller  0.2.^  proc. 
0.720    gul   oxid   eller  88.15 

proc.  metallisk  vismut. 

Då  en  vismutovid,  som  i  procent  häller  88.08 
vismut  och  11.92  Syre,  består  af  5  atomer  vis- 

mut och  6  atomer  syre,  så  kan  den  Ijnsbruna 
oxidens  sammansättning  uttryckas  genom  formeln 

Bi^  =  4434,60 

O*^  =  60:J.00 

och  dess  atom  vigt  är  =  5434.60. 

Förutsättande  tillvaron  af  en  vismutoxid  Bi'0% 
finner  man,  att  den  är  en  förening  af  denna  och 
den  ljusgula,  i  sådant  förhållande,  att  h vardera 

innehåller  lika  mycket  syre.  Ty  man  har  Bi*0* 
=  3BiO  +  Bi'0'  =  Bi'Bi. 
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Geiioni  kokning  riied  koiiceiitreradt  kali  uch 

chlorsvriigt  vaU<in  öfvergar  denna  till  Ibljandc 
oxidationsgrad. 

13.  Mörkbrun. 

Om  den  gula  fällning,  som  erhalles,  då  chlor- 
syrligt  natron  och  kaustikt  kali  fällas  jued  sal- 
petersyrad  vismutoxid,  digereras  med  koncenlre- 
radt  kali  och  en  lösning  af  chlorsyrlighet,  Ijc- 

redd  på  ofvannämde  sätt,  är  i  öfverskott  närva- 
rande, så  blir  den  ganska  snart  brun  med  en 

nyans,  som  närmar  sig  blj  siiperoxidens  färg.  Om 

den  efter  tvättning  med  kokhett  vatten  ännu  in- 
nehåller chlor  eller  andra  främmande  ännien, 

måste  den  ytterligare  digereras  med  kali  och 

chlorsyrlighet.  Skölj  vattnet  går  långsamt  genom 
filtram  och  den  tål  en  långvarig  tvättning  innan 
den  blir  fullt  ren.  Den  qvarhåller  vatten  envist 

och  afger  det  ej  fullsländigt  under  K)  timmars 

torkning  i  150  graders  chlorcalciu m-bad  under 
en  torr  luftström.    Till  analyserna  användes: 

1)  0.4581  gr.,  som,  efter  3  timmars  torkning  i  150", 
gaf  0.0017  eller  0.37  procent  vatten  och 

0.441  gnl  oxid  eller  86.'v2  proceiil  me- 
tallisk vismut;  hvaraf  följer  att  100 

delar  metall  upptagit  15.15  syre. 

2)  0.2604  gr.,  som,  efter  10  timmars  torkning  i  150^, 
gaf  0.0007  eller  0.2S  procent  vatten  och 

0.2705  gul  oxid,  eller  8G.70  procent  me- 
tallisk visnmt;  100  delar  vismut 

u])[)taga  således  15.05  svre. 

'A)  O.J74  gr.,  al  en  ny  beredning,  som  gaf  efter 
torkning  \  id  100",  0.j6,j  gul  oxid  eller 
85.'.M  procent  metall;  och 
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4)  gr.,  af  samma  massa,  som  gaf  0.002  eller 
0.75  procent  vatleii.  Detta  ger  på 
100  delar  vismut  15.26  syre. 

Eli  OKid  sammansatt  efter  formeln  Bi'0*  hål- 

ler på  100  delar  vismut,  enligt  räkning,  15.0f> 
syre.    Dess  a  tom  vigt  är: 

Bi'  =  2660.76 

O*  =  400.00. 

3060.7(1. 

och  den  kan  uttryckas  med  BiO  +  Bi^O^=:BiB* 

De  nu  omtalade  bruna  oxiderna  visa  ett  eget 

förhållande  till  salpetersyradt  silfver  försatt  med 
salpetersyra.  Om  man  Öfver  någondera  af  dem 

Öfvergjuter  något  utspädd  salpetersyra,  så  angri- 
per den  oxiden  trögt;  tillslår  man  då  några  drop- 
par af  silfversaltet ,  så  uppkommer  i  början  eu 

liflig  gasutveckling  och  man  erhåller  en  intensivt 
mörkbrun  lösning.  Utspädd  med  vatten  blir  den 

genomskinlig  och  klar.  Uppvärmes  den,  så  för- 
lorar den  hastigt  färgen;  söker  man  att  afdunsta 

den  under  luftpump,  inträffar  detsamma ,  och  sam- 
ma inverkan  utöfvar  ammoniak.  Denna  reaktion 

är  isynnerhet  utmärkt  hos  den  mörkare  oxiden. 

Af  saltsyra  och  svafvelsyra  löses  h vardera 
med  lätthet.  Till  Salpetersyra  förhålla  de  sig 

alldeles  olika.  Den  ljusa  löses  deraf  fullständigt 
och  med  tillhjelp  af  värme  ganska  hastigt.  Den 
mörka  löses  till  en  del  af  koncentrerad  syra  och 

lemnar,  undei-  det  vätskan  är  ljusröd,  en  gul 
återstod,  som  med  svårighet  löses  äfven  med  till- 

hjelp af  värme;  utspädd  syra  verl^ar  i  köld  föga 
derpå,  dock  bildas  partieit  en  gul  oxid,  som  i 
värme  löses  med  en  obetydlig  lemning  af  grön 
oxid. 
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Grön  Vismutoxid. 

Framställningen  af  denna  oxid  är  många 

svårigheter  underkastad.  Jag  har  redan  nämnt, 

att  det  icke  lyckats  mig  att  utreda  alla  de  om- 
ständigheter, af  h vilka  dess  bildning  beror.  Så- 

som den  med  chlorsvrligt  natron  och  salpeter- 
sjrad  vismutoxid  erhålles,  är  den,  efter  tvätt- 

ning med  vatten,  icke  ren,  och  digererad  med  ut- 
spädd salpetersyra  har  den  icke  blifvit  befriad 

fran  alla  främmande  ämnen. 

Af  kaustikt  kali  fc^rvandhis  den  till  bnm. 

Salpetersyra  löser  den  ganska  långsamt,  ehuru 

fullständigt,  under  det  lösningen  är  färgad  ljus- 
röd; denna  färg  visar  sig  till  och  med  om  värme 

blifvit  använd  och  man  en  längre  tid  kokat.  Af 

syra  i  underskott  blir  den  eftei*  långvarig  dige- 
stion  ljusare,  under  afskiljande  af  ett  hvittbasiskt 
vismutoxidulsalt.  Utspädd  saltsyra  löser  den  utan 
chlorutveckling;  koncentrerad  sönderdelar  den  till 
en  del.  Ammoniak  utfäller  ur  lösningen  ett  »utt 

hydrat. 
Utan  nåeon  analys  bör  man  kunna  sluta, 

att  denna  oxids  formel  är 

J3i^=.  1773.S4 

=  300.00 

och  dess  alomvigt  =2073.84. 

Den  hörer  till  de  svagt  basiska  oxiderna; 

ty  med  saltsyra  ger  den  en  gul  chlorid  och 

den  ljusröda  fäig,  som  salpetersyra  bildar  der- 
med,  synes  härröra  af  ett  salpetersyradt  salt. 
Detta  bekräftas  deraf,  alt  äfven  de  bruna  oxi- 

derna visa  deinia  reaktion,  ehuru  icke  lika  be- 

stämdt  som  den  gröna.  Den  ljusbruna  oxidens 

lösning  är  svagt  röd ,  den  mörkbrunas  något  in- 
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teiisivare,  men  h vardera  blifva  färglösa  i  värme, 

medan  den  grönas  lösning  tål  kokning.  Vidare 
\isar  den  gröna  oxiden  sannna  förhållande  till  en 

blandning  af  salpetersyrad  silfveroxid  och  salpe- 
tersyra, som  de  bruna  oxiderna,  ehuru  i  svagare 

grad.    Detta  kan  härröra  af  eti  dubbelsalt  emellan 

AgS  och  Öi  N. 

Då  jag  icke  haft  denna  oxid  fullt  ren,  torde 
det  vara  onödigt,  att  anföra  några  analyser  dera f; 

dock  skall  jag  framställa  följande: 

1)  0.3852  gr.  gaf  af  en  sur  vätska  ().0072  eller  1.87  proc. 

2)  0.1857  gr.  gaf  gul  oxid  O.i730  eller  83.72  p.  c.  metall. 

3)  0.375  gr.  gaf  gul  oxid  0.3495  eller  83.76  p.  c.  metall. 

4)  0.1817  gr.  gaf  af  en  sur  vätska  0.0025  eller  1.37  proc. 

På  100  delar  vismut  ge  de  två  första  analyserne 

17.21,  de  två  sednare  17.75  och  räkningen  16.91  syre. 

Gula  visniutoxidhjdrater. 

Den  gröna  oxidens  lösning  med  saltsyia  ger 
med  ammoniak  en  gul  fällning  med  en  tydlig 
dragning  i  grönt,  h vilken  snart  öfvergår  till  rent 
gul.  Denna  färg  bibehåller  sig  äfven  vid  luftens 
tillträde.  En  blandning  af  chlorsyrligt  kali  eller 

natron  och  kaustikt  kali  ger  med  salpetersyrad 

vismutoxid  äfven  en  gul  fällning,  såsom  ofvan- 
före  ofta  blifvit  nämdt.  Det  var  naturligt  att 
förutsätta  en  identitet  emellan  dessa  fällningar > 

h vårföre  endast  den,  med  chlorsyrligt  alkali  bil- 
dade, såsom  den  lättare  erhållne,  företogs  till  un- 

dersökning. 

Man  begriper  lätt,  att,  då  den  bruna  oxiden 
är  så  svår  att  framställa  fullt  ren,  detta  bör  gälla 

i  högre  grad  om  den  gula,  som  ej  tål  någon  be- 
handling i  värme.   Jag  har  dock  haft  den  till  den 
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grad  fri  Itjjii  (Vänimanile  ämnen,  alt  den  funna 

ringa  cliiorhalten  icke  bordt  inverka  på  analyser- 
nas liiifviidresultater. 

Den  erhålles  af  tv  en  ne  nyanser: 
x\.  Löser  man  kaustikt  kali  i  chlorsyrligi: 

vatten,  så  att  lösningen  är  koncentrerad,  så  får 
man  med  vismutsaltet  en  brandgul  fällning.  Den 

tvättas  med  kallt  vatten ,  prässas  mellan  sugpapper 
från  fuktighet  och  torkas  öfver  svafvelsyra  i  torr 

luft;  ty  torkning  i  värme  fördrager  den  icke.  — 
Till  a  na  lys  a  a  v  ä  ades 

1)  0.1525  gr.  som  gaf  O.oo*23  eller  1.5i  proc.  vatten. 

2)  0.1656  gr.  som  gaf  0.1545  gul   oxid  eller  83.63 
procent  metallisk  vismut. 

Följande  uppställning  visar  formeln  och  ana- 
lysens förhållande  till  calculen: 

Funnen  procent. 

Bi —  83.63. 

O  -  14.86. 

H   —  1.51. 

100.60. 

Atouivärden. 

7  =  6208.44. 

11  =  1100m 

1=  112.50. 

7420.94. 

Rälcnad  procent. 
83.66. 

14.82. 

1.52. 

100.00. 

Man  har  här  således  Bi^0"l4  =  3Bi^O'  +  BiO^+H  = 
Bi'BiH. 

Denna  fi)  ren  ing  frambringas  äfven  på  torra 
viigen.  Orn  man  sammansfnälter  chlorsyradt  och 
kaustikt  kali  i  en  silfverdegel  och  inkastar  deruli 

små  portioner  i  .sönder  af  den  bruna  oxiden,  så 
lö.ses  denna  ögonblickligen:  Efter  afsval n i ns:  finner 

maii  gemmi  behandling  med  vatten  i  degeln  tvea- 
ne  tager,  def  nedra  tydligen  kristallini.skt ,  det  öfra 

pulvvrformigt.  Man  afskiljer  dem  genom  slam- 
nins.    Den   starki    alkaliska    lösningen  inneliåller 

\  is  milt. 
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vismiit.  Det  pulverformiga  lagret  blir  med  vat- 
ten fullkomligt  fritt  från  kali  och  liar  den  brand- 

gula, nyss  beskrifna ,  oxidens  färg.  Ätt  det  äf ven 
har  samma  sammansättning,  följer  af  en  ajialys, 

h vartill  användes  't  '   ,1  . : 

0.160  gr.  som  gaf  0.149  gul  oxid  eller  83.70  proc.  metall 
,      och  0.002  eller  1.25  p.  c.  vatten. 

B.  Har  man  användt  en  utspädd  lösning  af 

kali  i  chlorsyrligt  vatten,  så  får  man  med  vis- 
mutsaltet  en  ljusgul  massa,  som  bör  behandlas 

på  samma  sätt,  som  den  under  A  beskrifna  oxi- 
den.   Till  analyserna  af  denna  fällning  användes: 

1)  0.2534  gr.  som  gaf  gul  oxid  0.234eller  82.99  p.  c.  metall. 

2)  0.402  gr.  som  gaf  vatten  0.007  eller  1.72  p.  c. 

gul  oxid  0.3  7  eller  82.74  p.  c.  metall. 

3)  0.22    gr.  som  gaf  vatten  O.004eller  1.82  p.  c. 

4)  0.3363  gr.  som  ga fgul oxid 0.309 eller  82.57  p.  c.  metall. 

5)  0.2165  gr.  som  gaf  vatten  O.0046eller  2.12  p.  c. 

Dessa  analyser  öfvereiisstämma  med  calculeii 

på  följande  sätt: 

Funnen  sammansättning.  Atomer.       Räknad  procent. 
Bi  82.99.  82.74.  82.57.  6=5321.52.  82.7i. 

O  15.29.  15.44.  15.31.  10=  1000.oa  15.54. 

H       1.72.      1.82.     2.12,     1  =    112.50.  1.75. 

Denna  förening  kan  således  uttryckas  genom 

formeln :  2  Bi'0'  +  2  Bi  O'  +  H  =  Bi'  BiMl. 

Om  någon  af  dessa  gula  oxider,  erhållen  på 
torra  eller  våta  vägen,  öfvergjutes  med  salpeter- 

syra, så  omsattes  den  till  en  rödbrun,  flockig 

massa,  som  sannolikt  utgör  något  hydrat  af  Bi  O'. 

Ä^.  v.  Acad.  Handl.  r84si.  9 
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Den  föréiiidras  så  hastigt,  att  ingen  analys  varit 

möjlig.  Dervid  antingen  löses  den  fullständigt, 
eller  lemnar  en  grön,  svårlöslig  återstod,  eller  öf- 
vergår  den  till  en  gulbrun  oxid.  Lösningen  är 
mer  eller  mindre  färgad,  stundom  ganska  inten- 

sivt ljusröd.  Genom  att  upplösa  kaustikt  kali 
deri  kan  man  utfälla  ett  gult  hydrat. 

Analysen  j3å  det  gulbruna  residuum  har  gif- 
yit  följande  resultat 

Funnet.  Atomer.  Rätnadt. 

Bi  81.75.  82.18.      6  =  5391.52.  81.44. 

O  16.57.  16.0,^.  11  =  1000.00.  18.84. 

H       1.68.       1.79.         1  =    112.50.  1.72. 

Man  kan  betrakta  denna  sammansättning  un- 

der formen  Bi^O'  + 4BiO^  =  Ri  Bi*H.  Då  den  röd- 

bruna  kroppen  under  utveckling  af  syrgas  förvand- 
las till  gulbrun,  är  det  förklarligt  huru  denna 

förening,  ehuru  den  sannolikt  är  en  tillfällig  mätt- 
ningsgrad,  kunnat  uppkomma  om  den  förra  var 

BiO^  +  Aq. 
Fällningen  med  ammoniak  ur  den  gröna  oxi- 
dens lösning  i  saltsyra  löses,  nyss  fälld,  fullstän- 
digt i  salpetersyra.  Har  den  deremot  antagit 

den  klart  gula  färgen,  så  visar  den  i  allo  samma 
fenomen,  som  de  beskrifiia  gula  hvdniterna. 

Röda   f  ̂ is mut oxider. 

Jacqvel.in  har  anmärkt,  att  om  chlorgas  in- 
ledes  öfver  vismutoxid  i  så  konccntreradt  kau- 

stikt kali,  atl  det  jemt  bildar  en  lösning  i  köld, 
får  man  ett  rödt  preparat  af  jernoxidens  färg, 
hvilket  han  anser  som  ett  vismutsvradt  kalisalt 

(7BiO'  +  KO+UirO).  —  Jag  har  härtill  använt 
den  gula  oxid,  som  fås  då  en  rållning  af  kaustikt 
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kali  eller  ammoniak  i  salpetersjrad  vismutoxid 
kokas  med  kali  i  öfverskoLt.  JJenna  oxid  är  i 

mycket  tiiit  fordeladt  tillståiiJ  Det  kaustika  ka- 
lit har  jag  haft  så  koiiceiitreradt ,  att  det  vid  af- 

svalning  utkristalliserat.  Chlorens  ijiverkaii  på 
denna  blandning  är  mycket  häftig;  man  erhåller 
inom  några  ögonblick  en  blodröd  massa  af  en 
särdeles  klar  och  ren  färg.  Genom  tvättning  med 
vatten  kan  den  icke  befrias  från  kali  eller  chlor. 

Tvättvattnet  reagerar  alkaliskt  äfven  efter  en  vec- 
kas tvättning  ömsom  med  kokhett  och  kallt  vat- 

ten. Jag  underkastade  der  före  detta  orena  ämne 

ingen  analys;  utan  digererade  det  med  utspädd 

salpetersyra  Det  utvecklar  härunder  chlorsyilig- 
het,  bibehåller  sin  röda  färg  en  tid  oförändrad; 

men  får  efter  en  längre  digestion  en  ljusare  nyans, 
och  löses  slutligen  fullständigt,  om  syran  blifvit 
använd  i  mycket  stort  öfverskott.  Efter  kokning 

med  salpetersyra  sker  tvättningen  med  vatten 
ganska  lätt.  Närvaro  af  kali,  chlor,  salpetersyra 

har  ej  kunnat  upptäckas. 

A.  Digererad  med  salpetersyra  tills  massan 
var  ren  från  främmande  ämnen. 

Till  analyserna  användes  efter  torkning  i 

+  100°  under  en  torr  luftström. 

1)  0.5561  gr.  som  ga f 0.0235  eller  4.22  p  c,  vatten 

0.5035  gul  oxid  eller  8 1 .37  p.  c.  metall 

2)  0.4593 gr.  som  ga fO.0200  eller  4.35  p.  c.  vatten 

0.4f  63  gul  oxid  eller  81 .46  p.  c.  metall 

B.  Digererad  med  salpetersyra  tills  färgen 
antagit  en  ljusare  nyans. 

Efter  en  längre  tids  torknint^  öfver  svafvel- 
syra  i  torr  luft  användes  tiU  analyserna: 
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1)  0.277  gr.  som  ga fO.0U92  eller  3.32  p.  c.  välten 

2)  0.8256  gr.  som  gaf 0.7456 gul  oxid  eller  8 1.1 7 p.  c.  metall 

3)  0.4905  gr.  som  gaf 0.0157  eller  3.20 p. c.  vatten 

0.444  gul  oxid  eller  81.35  p.  c.  metall 

4)  0.314  gr.  som  gaf  0.01    eller  3.i8  p,  c.  vatten 

5)  0.544  gr.  som  gaf 0.4935  gul  oxid  eller  81.53  p  c.  metall 

i  reductioii  med  vätgas  erhölls 

0.443  eller  81.44  p.  c.  metall 

6)  0.332  gr.  som  gaf  efter  stark  glödning  i  porslinsdegel 

0.301  oxid  eller    81.48p.  c  metall 

Sammanställning  af  analyserna  och  kalkulen: 

Funnen  piocent. 

A)  Bi  81.37.  81.40. 
o  14.41.  14.19. 

H       4.22.  4.35. 

Atomer. Räknad  procent. 
5 =  4434.60. 81.23. 

8 =r,  800.00. 1465. 

2 =  225.00. 4.12. 

3 =  2660.7G 81.30. 

5 =  500.00 15.28. 

1 =  112.50. 3.42. H     3.32.    3.20.  3 

H vardera  af  dessa  röda  oxider  är  en  före- 

ning emellan  gröna  oxiden  U  och  en  superoxid  Bi 
med  vatten.    Man  har  nendigen: 

BWiv  =  2  Bi'0^  4-  Bi       2  H    Bi'  Bi  W  och 

Bi^O-^Ö  =   Bi'0»  +  Bi  O'  +   H  =  Bi  Bi  H. 

Det  ljusgula  hydratet  Bi^Bi^H  =  BBiH%  som 
ofvanföre  heskrefs,  är  den  sednai  e  föreningen  med 

hälften  mindre  vatten.  Det  har  lyckats  mig  äl- 
ven att  erhålla  den  fullkomligt  vattenfri.     Då  jag 
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behandlade  kolsyrad  vismut  med  l^ali  och  chlor- 
syrligt  vatten  i  värme,  fick  jag  en  bi  un  oxid, 
som  med  salpetersyra  gaf  grön  oxid.  Den  blir 

genom  tvättning  med  vatten,  i  händelse  koknin- 
gen nog  länge  fortfarit,  fri  från  clilor,  kolsyra 

och  kali,  har  efter  torkning  i  värme  någon  drag- 

ning i  violett  och  håller  ej  någon  vägbar  hygro- 
skopisk  fuktighet.    Till  analyserna  användes; 

1)  0.175  gr.soragaf  0.164  gul  oxid  eller  84.22  p.  c.  metall 

2)  0.i5G7gr.  som  gaf  0.147 gul  oxid  eller  84.30p.c.  metall. 

Formelm  Bi^O"  fordrar  84.18  procent  metallisk 
vismut.  Till  färgen  är  denna  oxid  ganska  lika 

den  mörkbruna  oxiden  Bi'0*;  men  den  skiljes 
från  denna  genom  tvenne  väsendtJiga  omständig- 

heter: den  ger  med  salpetersyra  grön  oxid;  den 
ger  med  salpetersyra  och  salpetersyra  dt  silfver 
ingen  brun  lösning. 

Kännedomen  af  denna  oxid  är  icke  utan  in- 

tresse. Man  far  nemligen  stundom  med  chlor- 
syrligt  natron,  hvari  man  indrupit  salpetersyrad 
vismutoxid,  genom  kokning  en  tegelfärgad  massa, 
som,  genom  tillsats  af  kali,  ger  en  brun  oxid, 
hvilken  med  salpetersyra  onisättes  till  grön.  Detta 

antyder  uppenbart,  att  föreningen  Bi'0'  bildat 
sig,  ty  den  vanliga  föreningen  Bi'0*  lemnar  ej 
någon  sådan.  Vid  beredningen  af  brun  oxid  ef- 

ter Jacquelins  eller  Stromeyers  metod  erhåller 

man  ett  preparat,  som  med  salpetersyra  än  ger 
en  grön,  iin  en  gul  oxid  och  ofta  endast  en  klar 
lösning.  Detta  har  tydligen  sin  grund  deri,  att 

antingen  Bi^OS  Bi'0*%ller  Bi^O"  utgjort  hufvud- 
beståndsdelen  i  den  bruna  blandningen. 

Sammanställas  nu  de  funna  superoxid-oxi- 
derna, så  fås  följande  kombinationer: 
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Bi«0W=BiM3iH% 

BPO^H  =Bi  Biri. 

Bi«0"H  =  (BlBi)^H. 

BTO^   =  Bi  Bi. 

Dylika  föreningar  äro  lias  de  elektropositiva 
metallerna  icke  kända;  likvist  har  MiTSCfiERLicH 

förmodat  tillvaron  af  en  mangansuperoxid-oxid 
och  dt  t  iir  sannolikt  att  denna  förmodan  i  en 

framtid  bekräftas.  Bland  de  elektronegcitiva  me- 
tallfTiia  deremot  fnmer  man  af  vanadinsyran  och 

oxiden  följande  föreiiingMr:  r/)  en  icke  analvserad 

basisk  vanadinsyrad  vimadinoxid;  b)  V^O^  =  V  V- 

c)  V*0^==V  V^;  d)  icke  analyserad;  och  hos  nio- 
lybden  finr.es  föreningen  MO  .Sb/  och  en  aiuian 
förmodad. 

Dessa  vismutsuperoxid-oxider  kunna  å  ena 
sidan  afgifva  bevis  (br  de  basiska  egenskaperna 
hos  bi;  å  andra  sidan  låta  de  betrakta  Bi  såsom 

stående  på  ̂ ränsen  emellan  syrorna  och  de  in- 
difieienta  oxiderna. 

Vattenhalten  i  \  ismutpurpurn ,  såsom  jag  för 
korthetens  skull  \  ill  kalla  de  röda  oxiderna,  i 

förening  med  dess  beredningsmetod ,  jendörd  med 

de  bruna  oxidernas  (Bi'OV,  Bi^O'),  torde  kunna 
afgifva  en  förklaring  ior  den  lilla  (jvantitet  vatten , 
från  h vilken  dessa  sednare  så  svårt  låta  åtskilja 

sig.  Det  är  nendigen  troligt,  att  vid  framställ- 
ningen af  de  bruna  oxiderna  en  liten  portion  vis- 

mutpuipur  bildat  sig;  en  förmodan  soui  äf\ en  l)e- 
slyrkes  deraf,  alt  den  mörkbrmm  oxiden  gifvil 
nåiiot  mera  svre  än  räkuin^en  foidrat.  Tv  att 

antaga  det  vatten,  soui  vid  +130"  ej  bortgår  för 
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hygroskopiskt,  är  ej  sannolikt,  och  att  anse  det 

tillhöra  något  basiskt  visrnutScjlt  eller  annan  in- 
blandning är  icke  möjligt,  du  analysen  bestänidt 

vederlägger  det. 

Bland  visnuitpurpurns  förhållanden  skall  jag 

anföra  följande:  Vid  +  1')0"  Cels.  begynner  den  att 
sönderdelas.  Den  har  då  afgifvit  en  del  af  sitt 

vatten  och  syrehalt,  och  utgör  en  blandning  af 
ännu  odekorn] )onerad  visrnutpurj)iir  och  brun  oxid. 
Vid  något  högre  temperatur  blir  den  brun,  och 

vid  ytterligare  stegrad  temperatur  ljusgul.  Afkau- 
stikt  kali  förvandlas  den  i  kokning  till  brun  oxid, 

som  med  salpetersyra  ofvergår  till  gul.  Kalilös- 
ningen innehåller  betydligt  visnmt.  Vatten  af- 

skiljer  derur  en  blekt  rosenröd,  lätt  fällning,  som 
ständigt  utveckbir  syrgas  äfven  i  köld;  i  värme 
blir  utvecklinoen  liflio  och  resultatet  af  sönder- 

delningen  är  brun  oxid  (Bi'0*).  Lösningen,  h var- 
ifrån vatten  ingenting  mera  afskiljer,  ger,  öfver- 

mä  tta  d  med  s  a  I  tsy  ra  oc  h  seda  n  med  ammoniak, 

med  hydrothion-ammoniak  svart  svafvelvismut. 
Hvad  den  röda  fällningen  med  vatten  är,  tilltror 

jag  mig  ej  att  kunna  afgöra;  möjligen  elt  hydrat 

af  Bi,  möjligen  en  förening  af  vismut  med  syre 
i  ett  högre  förhållande.  Svafvelsyra  sönderdelar 

vismutpurpurn  under  utveckling  af  syrgas,  salt- 
syra under  utveckling  af  chlor.  Vattenhaltig  svaf- 

velsyrlighet  verkar  icke  derpå,  h varken  i  värme 
eller  köld.  En  ström  af  chlorgas  omsätter  deii 

till  basisk  vismutchlorid.  Utspädd  salpetersyra 
synes  först  icke  verka  derpå;  i  värme  löses  den 

dock  fullständigt,  ehuru  dertill  fordras  ett  betyd- 
ligt öfverskott  af  syra,  och  långvarig  digestion; 

i  köld  förbyts  den  röda  färgen  efter  en  längre 
tid  till  brandgul.  I  koncentrerad  syra  synes  den 

lösa    sig   med  liflig  gasutveckling  ;  efter  ett,  dygn 
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har  niai)  dock  sanjina  gula  oxid,  suiii  med  ut- 
spädd syra  knappt  efler  Alla  dagars  niaceialion 

uj)pkoniujiL 

Brandgul  Vismutoxid, 

Liksom  mönjan,  som  är  Pb'0*,  genom  sal- 
y)elersyra  eller  chlor  vallen  omsältes  till  brun 

])ijsuperoxid ,  sä  sjnes  den  bruna  vismutoxid, 

som  är  Bi'0*,  genom  samma  reagenlia  öfvergå  till 
biandgul  vismutsuperoxid.  1  större  mängd  er- 

bålles  denna,  om  föreningen  Bi^O*  förut  blifvit 
digererad  med  kaustikt  kali  och  chlorsyrligt  val- 

len och  massan  afdunslad  nära  torrhet;  derige- 
nom  har  den  blifvit  högre  syrsatt,  fått  en  högie 

färg  och  lemnar  med  salpetersyra  ymnigare  den 

brandgula  oxiden,  än  ulan  denna  omväg.  En- 
klast torde  dock  vara,  att  som  ofvanföre  uppgafs 

bereda  sig  vismul purpur  och  digerera  denna  med 

salpetersyra.  Digestion  far  icke  alltför  länge  forl- 
sätlas,  sen  färgförändringen  är  försiggången ,  eme- 

dan den  gula  kroppen  dels  löses,  dels  metamor- 
foseias  till  grönaktig.  Den  är  i  mycket  fint  för- 

delad t  tillstånd  och  täj^per  gerna  filtrums  porer, 
eller  ock  gar  den  oklar  igenom.  Man  har  dock 

föga  olägenhet  häraf,  om  man  till  filtrum  an- 
vänder fastare  pap[)er  och  lillslår  litet  syra,  om 

grumlingen  inlräilar  sen  tvättningen  begynt.  Är 
den  genomgående  \ätskan  sur,  så  blir  den  snart 
klar  och,  sedan  massan  hunnit  väl  sätta  sig,  kan 
tvättningen  lorlsätlas  med  vatten. 

SanHiiansällningen  af  denna  oxid  är  ännu 

icke  algjord.  I  en  beredning  med  utspädd  syra 

ei  bolls  en  piodukl,  som,  med  afdrag  af  2  pro- 
cent upplagen  sur  vätska,  fullkomligt  motsvarade 

foimehi    Bi  O';  men  en  annan  beredning,  eihal- 
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len  med  koncentrerad  syra,  gaf  approximativt  for- 

meln  Bi^H.  Hvilkendera  sammansättningen  är  den 
rätta?  verka  utspädd  och  koncentrerad  salpeter- 

syra olika  på  vismutpurpurn?  dessa  frågor  är 
jag  för  det  närvarande  icke  i  tillfälle  att  utreda. 
För  öfrigt  utvecklar  den  brandgula  oxiden  chlor 

med  saltsyra  och  sönderdelas  dervid  fullständigt. 

I  värme  förlorar  den  syre  redan  under  +100°, 
och  blir  till  färgen  dunklare;  i  en  något  högre 

temperatur  blir  den  brun,  h varpå  den  öfvergår 
till  ljusgul.  Den  har  derföre  blifvit  torkad  öfver 
svafvelsyra  i  torr  luft. 

Vismutsjra, 

Tillvaron  af  en  vismutsyra  är  ej  mera  nå- 
gon sällsamhet,  sen  man  känner  mangans  och 

jernets syror.  H  varje  gång  man  leder  chlor- 
gas  i  en  blandning  af  vismutoxid  och  kali  eller 

fäller  chlorsyrligt  kali  eller  natron  med  salpe- 
tersyrad  vismutoxid,  får  man  genom  kokning  en 

ljusröd  klar  lösning,  som  blir  intensivare  ju  läng- 
re chloren  inledes  och  digestion  fortfar.  Lämp- 

ligare erhålles  denna  lösning,  då  man  med  chlor- 
syrligt vatten  och  litet  kali  kokar  ännu  fuktig  brun 

vismutoxid  (Bi'0*).  Solution  afhälles  sedan  den 
klarnat,  ty  filtrum  tål  den  icke;  man  låter  den 
ytterligare  stå,  och  om  något  sediment  bildat  sig, 

afskiljes  det  på  samma  sätt.  Af  filtrum  förstö- 
res  färgen,  dock  icke  fullständigt;  ty  det  genom- 

gångna, om  det  utgör  en  större  massa,  är  tyd- 
ligen ljusröd  t.  Men  verkar  papper  eller  andra 

organiska  ämnen  någon  minut  derpå,  så  är  fär- 
gen   försvunnen.  —  Den   röda   lösningen  kan  af- 

*)  Berzelius,  Årsberättelse  afg.  1841,  p.  72. 
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fliinstas  och  i  lindriij  varirie  ^ii  till  loiiliet,  utan 

att  färgen  förändras.  Vid  en  viss  koncentiering 
begynner  ett  hvitt  flockigt  ämne  att  afsätta  sig; 
tillslås  vatten  ocli  värmes,  så  löses  det  åter.  Ur 
en  varin  koncentrerad  lösning,  h varur  ingenting 

ännu  afsatt  sig,  afskiljes,  undei-  afsvalning,  sam- 
ma ämne.  Det  söndei delas  dock  till  en  del  un- 

der denna  behandling  i  en  brun  kropj),  som  hål- 
ler sig  olöst  i  den  klara,  röda  solution.  Denna 

bruna  kiopp  ger  för  blåsrör  vismuLens  reaktion; 

löses  af  saltsyra,  och  lösningen,  drifven  till  torr- 
het, ger  med  vatten  en  hvit  fällning,  som  af 

svalvelväte  blir  svart;  sninma  är  förhållandet  med 

den  röda  lösningen,  om  Tnan  först  med  salpeter- 
syra förstöi  t  färgen,  afdunstat  till  torrhet  och 

behandlat  med  vallen.  Jag  har  gjort  dessa  prof, 

for  att  öfvertyga  mig,  att  den  röda  färgen  verk- 
ligen härrör  af  vismut;  men  jag  har  ännu  icke 

vaiit  i  tillfälle  att  isoleia  h varken  sjelfva  syran, 

eller  något  af  dess  sa  I  ter.  Det  är  dock  sannolikt 
att  detta  skall  lyckas,  då  den  visar  en  större 

varaktighet  än  både  jernsyran  och  mangansyran. 

Jnmärhi  wgar. 

Jag  har  alsigtligen  ej  begagnat  några  vel en- 
skapliga  nan)n  for  de  nu  omtalade  oxiderna ,  dels 
emedan  den  mängd  föieningar  emellan  superoxid 
och  oxid,  sofu  visnmlen  lemnat,  ännu  ej  äger 

någon  anlagen  nomenklatm';  dels  emedan  den  grö- 
na oxidens  lienänuiing  synes  vara  någon  o\iss- 

het  underkastad.  Den  kan  nem ligen  kallas  vis- 

mutsnperoxidid  ,  ses(j  \  ioxid  ellei",  hell  enkelt,  oxid. 
Medgifves  tdliäcklighoten  af  de  be\is  lör  dess 

basiska  egenskaper,  vid  b  \  il  ka  jag  lastat  up[)- 
märksamhel  ,    så    hai    man   att  välja  emellan  dc 
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Ivå  sednaie  beiiäniningarne  och  kallar  den  scs- 
qviuxid,  om  man  Iror,  att  vismutsuboxiden 
framdeles  skall  bevisas  vara  basisk;  oxid,  om 
man  tilldelar  iKiranet  suboxid  åt  de  liiore  oxi- 

der  h vilka  af  syror  sönderdelas  i  metall  och  syre. 

1  detla  fall  blefve  den  ljusgula  vismutoxiden  föi- 
ändiad  till  oxidid  och  vismuleiis  oxidationsserie 

skidle  komma  i  harmoni  med  mangans,  urans, 

nickelns,  koboltens,  jernets  och  älven  blyets. 

A.f  föi  cgående  fi  amslällning  finner  man,  att 

visinutoxidernas  sammansätUiing  icke  öfverens- 

stämmer  med  den  eftei"  vismutens  specifika  vär- 
me antagna  aloinvigten;  äfvensom  att  det  bevis, 

Werther  nylis;en  anfört  lör  denna  atom  vigt  ge- 
nom analys  på  en  ny  svafvelvismut  BiS,  icke 

äger  någon  giltighet.  1  allmänhet  torde  den  an- 
märkning kunna  göras,  att  svafvelföreningarne  ej 

kunna  anses  på  något  a  [görande  sätt  upplysa  frå- 
gan om  en  kropps  a  tom  vigt;  de  kunna  blott  i 

större  eller  mindre  grad  tjena  som  bekräftelser 

på  de  efter  sy reföreningarne  gjorda  antaganden. 

Föreningen  BiS  bör  derlbre  vara  Bi^S^  en  före- 
ning soin  i  sj^reLs  foieningar  med  vismut  visser- 
ligen ej  har  något  molsvarande,  men  som,  jem- 

förd  med  någon  af  de  ovanligare  termeina  i  den 
föreningsserie,  som  jernet  bildar  med  svaflet, 
icke  kan  anses  för  oriktig.  Vi  känna  nämligen 

Fe^S,  Fe^S,  FeS,  Fe^S%  Fe^S%  en  kedja,  som  har 
många,  efter  utseendet  osannolika,  länkar  och 
utan  nåi^ot  motsvarande  i  oxidationsserien.  Det 

synes,  som  härmade  svaflet  i  sina  föreningar  i 
visst  afseende  metallerna,  om  hvilka  vi  efter 

RuDBERGS  och  A.  Svanbergs  undersökningar  kän- 
na, att  de  i  ganska  många  olika  mätlningsg» ader 

ing;å  föreninirar  med  hvarandia. 
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Såsom  en  förhoppning,  att  framtida  forsk- 
ning skall  kunna  förmedla  de  anförda  motsägel- 
serna emellan  analysens  och  det  specifika  värmets 

utslag,  anför  jag  den,  nyligen  af  Marchand  och 

ScuEEREP.  utrönta,  egenhet  hos  vismiitens  speci- 
fika vigt,  att  ifrån  9.783  genom  starkt  tryck  ned- 

sättas ända  till  9.55(3.  Denna  förändring  i  speci- 
fik vigt  kan  vara  åtföljd  af  en  förändring  i  det 

specifika  värmet.  Det  för  \  ismutens  specifika 
värme  funna  talet  0.03  kan  möjligen  i  högre  tryck 
blifva  0.043,  en  differens,  ej  större  än  emellan 

många  af  de  bestämningar  af  samma  kropps  spe- 
cifika värme,  hvilka  blifvit  gjorda  af  olika  for- 
skare. Motsägelsen  vore  då  häfven;  men  äfven 

osäkerheten,  att  från  det  specifika  värmet  sluta 

till  atomistisk  sammansättning,  evident  ådagalagd. 



Tillägg  till  föregående  af  handling, 

JA  C.  BERZELIUS. 

t^örfaltaren  lill  detta  förtjeiistfuUa  arbete  har  allt 

för  mycket  fastat  sig  vid  ett- visst  sätt  att  beräk- 
na vismutens  atom  vigt.  Det  är  bekant,  att  mån- 

ga omsländigheter  tala  för  den  åsigten  att  vis- 

mutens länge  kända  oxid  är  Ri,  hvaraf  följer  att 
vismutens  atom  vigt  måste  vara  1|  gång  så  hög,  som 

författaren  antagit  den,  och  att  vismutens  eqviva- 
lentvigt  är  2660,754.  Så  snart  den  af  Stromeyer 

gifna  analysen  af  superoxiden  icke  mera  kan  an- 
ses riktig,  så  har  med  det  samma  det  enda  stö- 

det för  den  lägre  atomvigten  fallit  och  i  stället 

har  en  s va fvel förening  af  vismut,  analyserad  af 

v.  Wertheim '•'),  hvars  bevisningskraft  dock  Hr  Dr. 
Arppe  synes  anse  jäfvig,  gifvit  ett  ökadt  stöd 
för  den  högre  atomvigten.  Det  ligger  således  ett 
visst  intresse  i  att  beräkna  de  ofvanaiiförda  för- 

söken efter  denna  sannolikt  riktigare  atomvigt. 

Yismuten  har  stor  analogi  i  sina  förhållan- 
den med  antimon,  den  bör  således  hafva  det  äf- 

ven  i  de  oxidationsgrader  den  frambringar,  dess 

oxider  böra  då  vara  Bi,  Öi  och  Bi,  och  den 

sistnämde  bör  derjemte  kunna  spela  en  syras  rol. 

*)  PoGGENDORFFs  Annalco  der  Physik  LVII  p.  481. 
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Den  mörkbruna  oxid,  som  omtalas  p.  124 

häller  pa  IW  d.  metall  15.05  syre.  I  oxiden  Bi 
äro  100  d.  metall,  efter  räkning,  förenade  med 

15.033  d.  syre.  Det  är  således  ot vifvelaktigt  att 
Hr  Arppe  här  framställt  denna  oxid:  man  må 

föröfrigt  betrakta  den  såsom  Bi  eller  såsom 

Öi  +  Bi. 

Det  röda  oxidhydrat,  hvars  sammansätUiing 

anföres  p.  132  B)  gaf,  i  medeltal  af  '^  analyser, som  väl  med  hvarandia  öfverensstämma , 

Vismut  81.813.  100.000. 

Syre  .  15  44?.  18.997. 
Vatten  3.233. 

Men  i  Bi  äro  100  d.  metall  förenade  med  I8.792. 

Del  är  således  klart,  att  detta  hydrat  varit  HBi 
eller   vattenhaltig   vismulsyra,  hvarjemte  det  p. 

129  analyserade  ger  temligen  oklanderligt  HBi". 
Den   p.    133  analyserade  oxiden  är  vattenfri 
Det  torde  följa  deraf,  att  de  af  Författaren  erhållna 
lösliga  röda  föreningar  af  vismiitsyra  med  alkali 

innehållit  just  denna  syra. 
Sedan  dessa  oxidationsgrader  på  detta  sätt 

låtit  bestämma  sig,  blir  det  icke  mera  svårt  att 

afgöra    hvad  de  me  lian  liggande  föreningarna  äio. 
I  den  pag,  122  anförda  Ijnshiuna  oxiden 

befinnas,  eftei'  niedellalel  af  anal  vserna ,  100  d. 
metall  förenade  med  13.f.t4  d.  svie;  meniBi  +  Bi 

eller  i  BiMM  äro  100  d.  visujut  förenade  med 

13.154.  1  den  p.  12(>  anförda  gröna  oxiden  äro 
100  d.  vismut  förenade  med  17.21  och  i  den  p. 
132  A)  anförda  med  17.14  d.  sy  l  e ;  men  i  loreningen 

Bi  +  Bi  upplager   metallen  efter  räkning  1 6.912  d 
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syre.     Deniiu  är  således  sammansatt  antingen  efter 

denna  formel  eller  efler  följande:  Bi  Bi',  som  vore 
neutral  vismutsyrad  vismutoxid. 

Det  hydrat  hvars  analys  angifves  p.  128, 

innehåller  uppenbarligen  denna  förening,  och  tor- 

de vara  Bi  Bi +  14, och  det  röda  hydratet  p.  132  A)  är 
Bi  Ö  +  2H. 

I  det  hydiat,  hvars  analys  angifves  p.  130  har 
metallen  upptagit  mera  syre  än  som  svarar  emot 

Bi^O\  men  på  långt  när  ej  nog  för  att  rätt- 
färdiga antagandet  af  en  förening  =  Bi.  Innan 

någon  sannolik  förmodan  om  dess  rätta  natur  kan 

uppgöras,  torde  det  ånyo  böra  underkastas  en 
närmare  analytisk  undersökning. 





Om  integrationen  af  differential- 

eqvationen 

c.  L  MALM  8  TEN. 

I  17:de  B:iiidet  af  Crelles  Journal  fur  die  /\ 
u,  a.  Mathemat,  pag.  362  finnes  framsLäldl  af 
LoBATTO  ett  sätt  att,  medelst  defiiiita  integraler, 
finna  kompletta  integralen  I  ill  eqvationerna 

Författaren  slutar  sin  afhandliiig  med  dessa  ord: 

"Les  deux  équations  ̂   que  nous  venons  de  trailer ^ 

ne  forinant  qu'un  cas  particulier  de  Véquatioii 
plus  gétwrale 

rinte'gration  de  celle-ci ,  au  mojen  d' inteer ales  dé- 
finies  j  pourralt  étre  proposée  aux  ̂ éometres  comme 
un  objet  de  recherches  utiles  au  progres  de 
Varialjse.  Icke  långt  derefter  framställde  Kummer 

i  19:de  B.  af  nämde  Journal  p.  286  en  lika  en- 

kel som  vacker  Jiielhod  föi-  denna  senare  eqvations 
intesjreriuLS    h vårföre    i    Liouvilles   Journal  de 

K.  K.  Acad.  Handl.  il 10 
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Math,  piires  et  applicjuées  Tuqi.  IV  pag.  390  i 
korthet  re. logöres  på  följande  sätt. 

Genom  att  dilFerentiera  (1)  i  afseeiide  på  x 
evhålles 

(2)  .   '   •   '       £lTr  =  -^'"£+'^^"-Vv 

hvilken  eqvatioii  utan  svårighet  finnes  satisfierad  af 00 

(3)  .      .     ̂=Ju"'      -e      r^"^'^  ̂ \XLL)dUj, 

då  funktionen  -^{oc)  är  bestämd  genom  eq va tionen 

Emedan  funktionen  innehåller  72 +  i  arbiträra 

konstanter,  gifver  formeln  (3)  kompletta  integra- 
len till  eqvationen  (2),  och  således  äfven  till  eqva- 

tionen  (1),  om  de  nämde  /z  +  i  konstanterna  sa- 
tisfiera  en  viss  villkors-eqvation ,  som  utan  svå- 

righet för  hvarje  särskilt  fall  kan  finnas.  En 

repeterad  applikation  af  detta  theorem  orjfver  suc- 

cessive  integralen  till  eqvationen  (1)  för  m  —  \^ 
m  —       m  —  ?,   o.  s.   v.  medelst  den  kända  inte- 

gra 
len  till  samma  eqvation  för  m  —  o. 
Denna  vackra  metod  kan  dock,  såsom 

man  genast  inser,  endast  användas,  då  m  är 
ett  positivt  helt  tal;  och,  så  \  idt  vi  känna,  har 

sedermera  icke  något  blifvit  tiili^jortlt  i  afseende 

på  integreringen  af  den  framställda  eqvationen.  Vi 
vilja  i  denna  uj)psats  Iramställa  ett  sält  alt  finna 
kom|)letta  intregralen,  icke  blott  l:o  du  m  är  ett 

positivt  helt  tal.  utan  äfven  2:  >  du  //i  ur  ett  po- 
sitivt bruk  y  och  3:o  du  dl  är  nei^utir,  iielt  tid 

eller  bruk,  men  ej  IiL^L^uude  niellun  \  ocli'iii-~\, 
[sjelfvu  dessu  i^iuuiser  i  och  2/1  —  i  äfven  ute- 
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slutna).  Det  har  lyckats  oss,  att  komma  till  dessa 

lesultater,  iiietl  ledning  af  den  method,  som  Liou- 

viLLE  begagnat  vid  sin,  i  22:dia  Cah.  -a^ Jourmd 
de  TEcole  Poljt,  frainslällda,  uiuleisökning  af  Ric- 
CATis  eqvation. 

§.  i. 
Vi  börja  med  det  fall,  att  i  eqvationen 

l:o  m  är  ett  positivt  helt  tal,  Ponera 

■o  1.2.3..[/-(m+«)H-/f] '  ' 
der  k  är  ett  positivt  helt  tal  mindre  än  n.  Det 

är  tydligt,  att  äfven  kan  sättas  under  denna 
form 

1.2... /c   ■     '•=0  ^  2  3^_^--J_^^^^,^^^^^       •      '      •  U 

Om  nu  ur  (6)  värdet  tages  på  ̂  och  nr  (5)  vär- 

det på  y ̂   så  erhålles  genom  substitution  i  den 

gifna  difierential-eqvationcn 

2  7-;;^  :  ,  .    .  =  S 
r=:o     1.2.3...[r(m  +  A2)4-A  +  /K]  =o  f . 2. 3 . . . [r(m-|-/i)4- A] ' 

hvarigenom  tydligt  finnes,  att  den  satisfierasaf  det 

i  (5)  ponerade  värdet  på  jr,  hvad  vä  ide  man  än 
gifver  åt  kj  som  är  mindre  än  n  j  Sd  vida  be- 

stämmes så  att 

Pr+i  =  Pr  (rp+k+i)  {rp-Y k+2) ....  (rp+k+ni) ,  .  (7) 
då  vi  för  korthetens  sknll  sätta 

ni-^ri     p  .  (8) 

Antag         P      P'  P  '  P'!'    .  ,  P[  " ; 
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det  är  dA  klart  att,  på  clet  eqvationen  (7)  häraf 
må  satisfieras,  vi  endast  beliöfva  bestäraina  P,^ 

P[[  etc.  så,  att 

(9)  . 

Lät 

(10)  .    .    .    P:,=(/'P  +  Ä-x^)pf 
representera  h  vilken  som  helst  af  relationerna  (9). 
Om  vi  då  blott  kunna  finna  ,  erhålla  vi  der- 

ur,  genom  att  successive  gifva  åt  r/  h varje  helt 
värde  från  och  med  i  till  och  med  alla  de 

obekanta  P'^,  P'l  etc,  och  således  äfven  P^. 
Antag,  för  att  integrera  eqvationen  (10)  enligt 
den  method,  som  Laplace  i  sin  Probabilitets- 
calcul  framställt, 

(11)  Pf=Szv\iv, 
der  z  är  en  obestämd  funktion  af  ̂ ^  oberoende  af 

r ^  och  integralens  gränser  äfven  äro  obestämda. 
Formeln  (10)  kan  äfven  sältas  under  denna  form 

(12)  .    .  PZ-7Vx.p-Pf^{k^^-p)Pf, 

h varur,  om  man  insätter 

p^]  =fzv^'+idv, 

och  lager  integralens  gränser  så  att 
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zv^'+^  =  o,    .....  (13) 

(oljaiide  eqvaliun  för  z  erhälles 

/l  +  (v+p-k~<j).^  =  o.    .    .    .  (14) 

Eqvationerna  (13)  och  (14)  satisfieras  genom  att 
antaga 

z  =  Ö'^^e  P  v^^  P  (^(^7)  =  arbitär  konstant) 
och  integralens  gränser 

v  =  o  och  a;  =  00  o 

Således  erhålles 

och  derur  successive oo 

/»_^  M^i 

P\.r=.C'/e'pv^~^''  p  dv.^ 
00 

/
V
,
 

e'
7v
"~
^^
  

p 
 
clv

^ 

00 

samt  slutligen,  om  man  betecknar  produkten  af 

de  arbiträra  konstanterna  C  C"  etc.  med  M, \      2  m 

00        00  00        v,-^v,^.^^Vm    p    ~  J 
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Om  då  för  korthejtens  skull  sättes 

erhålles  omedelbart  det  värde  pfi  y ,  som  satis- 
fierar  den  ifrågavarande  differentialeqvationeii  (4), 

(15).    .    .   j  =  MpvJdv^..Jdv^.o,Su^u 

då 

r=o   1.2.3...;?-;?  +  ̂) 

Men  utan  svårighet  inses,  att  5^+1  bestämmes  af 

denna  differential-eqvation 

hvars  inteijral  är 

I  1 

(16)  ....  +cl^^V
-^«^- 

då  1,  /ut,,  fj." . . . .  ̂P—'^  äro  de  särskilta  rötterna  till 
eqvationen 

Konstanterna  n_|.i,   Cl- 4.,,  etc.  bestämmas 
genom  de  värden 

erhålla  för  .r  =  o,  hvilka  värden  naturligt  vis  blif- 
va  olika,  allt  efter  som  man  qifvcr  åt  k  olika 
värden,  från  k  —  o  till  k  =z  n  —  1. 
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Om  nu,  sedan  i  (16)  viinlet  på  Sk+i  blifvit 
besljimcll,  vi  successive  oifva  åt  A'  alla  hela  vär- 

den, fl  ån  och  med  k  =  o  lill  oeh  med/f  =  ̂ / — 1, 

så  erhållas  omedelbart  ui'  (15)  n  särskilta  par- 
tiella inlegraler  till  eqvationen  (4),  h vilkas  sum- 

ma,  om  vi  åt  hvar  och  en  g-fva  en  arbihär 

konstant  M^,  etc.,  utgör  den  kompletta  inte- 
gralen.    Denna  år  således 

CO         00  oc 

j  =  fäv,  Ulv, . .  .Jdv^-HM, .v,  +M,S^+M^S^...+M^S,) , 0  9  O 

ocli  k;m  lill  lölje  af  (16),  om  vi  aiil;ii;a 

+MCI    +Mfil....+M,fil  =J, 

M.c:  +M.C':  +M^c':.  ..+M.c:  . 

(17) 

Sättas  under  denna  Foiin 

)'  c=  Jäv , / dv^ .  ,J dv^ '(p'\j^  e^^^^  +  J ̂ e^aVzxj^ 

+  A.  e'M'«?'^'^ . . . .  +  //^_,  j  .    .  (18) 

Utaf  de  p  (eller  m-vii)  konstanter,  som  i 
denna  formel  finnas,  äro  endast  n  af  h varandra 

oberoende,  hvilketaf  deras  bildande  i  (17)  är  tyd- 
ligt, emedan  der  endast  de  «  konstanterna  71/^ ,  il/ 

M  ...il/  äro  arbiträra.  Det  måste  således  finnas 

emellan  A^<,  A^^  etc.  m  bestämmande  relatio- 
ner, som  man  visserligen  också  ur  (17)  skulle 

kunna   deducera,  sedan  förut  på  ofvan  antydda 
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sä  Lt  vä  rdena  pa  C" ,  Cl.,.C\,  C, . . .  ,  Cl...  etc. 
blifvit  funna.  Dessa  ni  villkors-eqvalioner  knniia 
dock  läLlaie  finnas  sålunda.  Emedan  m  är  ett 

positivt  helt  tal,  och 

så  är  tydligt,  att  alla  difierential-coélficienterna  af 
y,  från  och  med  den/z*^^  till  och  med  den  {Ti-\-m — 1)^^, 
måste  försvinna  för  jC:=o.  Men,  för  att  detta 

skall  inträffa,  måste  följande  m  relationer  ega 
rum,  nemligen 

Aj^+J^ ^-1  ̂A^ix-'^  +A^fx -3. . . ^Jp-\  fj. -0-1)   =  o 

h varigenom  utaf  de  i  (18)  förekommande  m-^n 
kunstanLerna  endast,  såsom  sig  bör,  7i  blifva 
arbiträra. 

Om  man  i  (l8)  i  slället  för  i'^,  v 

sätter  ,.,  u"' ,  och  £[ör 

(20)  .    .    .    <u.v^'i>]'^^...v;-  =  z, 

erhålles,  om  man  låter  den  genom  denna  tians- 

formalion   iramkommandc  faktorn  jnq^å  i 

konslanterna  y/^,  J^,  J^,  etc,  följande  enklare 
exprcssion  på  kompletta  integralen 
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00         <  +  z^./-4-7.3'^.+t^, 

'^  }.  .  (21) 

der  är  bestämd  genom  (20),  och  emellan  de 

m-{-n  konstanleina  A^^  A^..qVq,  de  i  (19)  fram- 
ställda m  relationerna  e^a  rum. 

§•  2. 
Vi    öfverga   nu  till  det  Hdl,  då  i  den  gifna 

d  i  fler  en  tia  1-eq  va  tionen  (4) 
2:o  m  är  positiv  men  fr  aktion  är   och  lika 

med       (Il  och  t  hela  tal,  som  icke  hafva  någon 

gemensam  faktor.) 

Eqvationen  (4)  blir  då  af  denna  form 

g  =  «.^-^7-    •    •    •    •  (22) 
Antag 

och 
h^-tn  =  TI, 

rri-\-kt  knt  r«-i  

^     .=ccP,a'x     '     .t  ̂  
^~^r=o       1.2.3...[7'7/  +  Äf]         '      •      •  ̂  

eller,  h vilket  är  detsamma, 

knt  iv\-^)n-\-kt  knt 
  ~  i   +   

1.2. ./cf         r  =  o  1.2.3. +  '  ̂  ̂ 
der  /v  kan  vara  hvad  helt  tal  som  helst  från  A  =  o 
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lill  k—n~i.    Om  ur  (24)  värdet  läges  på 

och  ur  ('Ili)  värdet  på  j,  finnes  utan  svårighet 
£;eii()ni  substitulion  i  den  gifua  differenlial-eqva- 

li(jnen  (2'2),  att  densamma  satisfieras  af  det  i  (23) 
antagna  värdet  på  j,  om  emellan  Pr  och  Pr+1 
den  relation  eger  rum,  att 

(25)         =  Pr{r>i+kt+l) (wA-^+2) {r^+kt+Sy^iry^+kt+^-i), 

L\ä  likväl  alla  faklorer  af  formen  r^+kt+h+ot  s-dk- 
nas,  ̂   må  vara  hvad  helt  tal  som  helst  från  1 
till  och  med  n  —  1.  Faktorernas  antal  är  såle- 

des endast  >?  —  jl  För  att  finna  Pf.  antaga  vi 
såsom  förut 

=p:,p;F;\.,.p^r,-i) och 

Pl^  =.(r>i+kt+i) 

P';^^  =  (r>i  +  kt  +  2)P: 
o.   s.  v. 

i  allmänhet 

p(^l^  =  (^r>i+kU^)Pi9) 

Jemföres  denna  formel  med  (10)  inses  utan  svå- 
iuhet  att  den  satisfieras  af kt  +  g 

piq)=a^Je  ̂"^  v  ̂/i;,{C(v)  =  arbitr.  konst.} 

hvarur,  genom  att  successive  gifva  åt  ̂   alla  he- 
la värden  från  1  till  och  med  >f — 1  ,  (med  ule- 

slulande  af  dem  som  äro  af  formen  /^+p^) ,  erhål- 
les  omedelbart 
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P';  =  Cje"^v['^^'^'^dv 

CO*
 

och  således 

1      2  t;-l 

«  r»j+/{i 

der  antalet  af  de  variabla  ,  etc.  likväl  en- 

dast är  >i  —  n,  einedan  alla  med  index  (p  må 
vara  livad  helt  tal  som  helst  från  1  till /2  1)  icke 

förekumma.  Insattes  nu  det  värde  vi  funnit  på 

Pr  i  (23),  och  man  för  korthetens  skull  gör 
1  2 

 —  ̂.^•^.^•••Vi 
e         v     .  ^  =  <p 

1     1  « 

(t;^  .  i;^ .     . . .       )^ .    ̂     =  z , 
erhålles  omedelbart 

f-NfävJä.,...fäv,.,.<p%i:^-^  .  (27) o  o  o 

Antag  i  enlighet  raed  hvad  i  förra  §  skedde, 

då  är  tydligt,  att  i^^^+i  bestämmes  af  denna  dif- 
ferential-eqvation 

dzn 
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genom  hvars  iiitegreiiiig  eiiiålles 
1  I  ) 

då  i,  /UL,  etc.  äro  de  särskilta  rötterne  till 

eq  va  ti  o  lien 

Kunstaiiteine  Ck+i>  Ck+i  etc.  bestämmas  genom 
de  välden 

erhålla  för  s  =  o,  och  finnas  utan  svårighet  vara 

C/£-}-i=-,CyÄ+i=  ,Ca+i=  ^— O  =  
V  ̂   t]  Tj  Ä  +  l  T} 

De  blifva  således  i  allmänhet  olika ,  allt  efter  som 

man  gifver  åt  k  olika  värden,  neniligen 

/C^=  C'=    C"=  C"'....=  C(^-i^=i, 

c:=\ c=^—,  c:=^^~    c"'=^,. .. . 

(29)  <  ^,-2(,.i>^ 

1  ,>;-3^«-iv 
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Om  na,  sedan  värdet  på  Sk+i  blifvit  bestämdt, 
vi  successive  gifva  åt  k  alla  hela  värden  från 

k  =  o  till  k  =  n  —  1,  erhållas  nr  (27)  n  särskilta 
partiella  integialer,  h vilkas  summa,  om  man  åt 

Il  varje  gifver  en  aibiträr  konstant  iV^ ,  JV^  etc, 
blir  den  kompletta  integralen.    Denna  är  således 

j=Jdvfi^...Jdv,.r9'-{  Jy,S,+JV,S,+]V,S,..+NA  } fl  o  o 

och  kan  till  följe  af  (28),  om  vi  på  grund  af  de 
i  (29)  funna  värdena  på  konstanterna  antaga 

JV^+]V^       +^^3+  +JV„ 

IV,+  N^fxn-t    +iV^^7?-2^   N^^ixn<n-\)t 
(.HO) 

sättas  under  denna  form 

0  0  0  ^ 
1 

+.^^.ie^'''^«^-J    .    .    .    .    .    .  (31) 
Emedan  utaf  de  ̂   konstanter,  som  i  denna  for- 

mel förekomma,  endast  n  äro  arbiträra,  måste 
emellan  dem  finnas  >i — n  bestämmande  villkors- 

eq  va  tioner.    Dessa  finnas  ur  (30)  vara 

B^+B^fj.i<'+By^^'+B^f^'i^\...Bri.ti^^'i-^^^'=-o,  .  (32) 

k  må  vara  hvad  helt  tal  som  helst  fiån  k'=o 

till   k'=zyi — 1,   med    undantag;   af  de  n  värdena 
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k'  =  ̂ t;  (lA  p  är  h vilket  helt  tal  som  helst  från 
ocli  ined  o  till  och  med  71 — 1. 

Om  i  foraiehi  (31)  i  stället  för  v^, 2 
v  1 

v^-i  sättas  v^,  vj^  —  'Vn-i'^'^f  och  man  kallar 2 
1      n  1 

(33)      .      2'=  V^'V^^-vJ...VrjV-'^'tV.aV 
samt  låter  piodiikten  af  de  genom  denna  trans- 

formation uppkommande  faktorer  ingå  i  de  arhi- 
trära  konstanteina ,  erhålles  följande  enklare  ex- 
pression  på  kompletta  integralen 

00  rC 

j= JdvJ^(Iv^...Jävrj.x'e o  u  o 
1  1  1  1 

(34)  I     e^'-+B^e^-'-'+B^e^^^-'-\,. .  -vB^^^e^^^ 'j 
der  z  är  bestämd  genom  (33)  och  emellan  de  >i 
konstanterna  B^,  B^  B^  elc.  de  i  (32)  innehållna 

yi — n  relationerna  ega  rum.  Dessutom  höi-  vid 
denna  formel  obsei  v  eras  att  anlalet  af  de  variabla 

v^y  v^.,,.Vjj.i  endast  är  — 7^,  emetlan  alla  med 
index  af  formen  h  +  ̂ t  icke  förekomma,  ^  må  vara 
livad  helt  tal  som  helst,  från  och  med  1  lill  och 

uied  n  —  1. 

§.  3. Vi  skola  nu  slutligen  antaga,  att  i  den  ifrå- 
gavarande dilferential-eq vationen  (4) 

3:o  ni  är  iiei^ativj,  d.  v.  s.  att  eqvalionen 
är  af  formen 
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A )  Ponera  först  m  —  ett  egentligt  brak  ̂  , 
och  således  h<,tj  samt 

h 

-— -  =  ax   ̂   r. 
i/x"  ^ 

Alltag  X  —  tn  — h 
och 

y~^T-o       1.2.3...[rA  +  Ät]  •      •     V  ̂) 

eller,  Ii  vilket  är  detsainiiia 

1.2.3.. ..[rA4-A-£+A] 

Utan  svårighet  finnes  då,  att  det  i  (35)  poneradc 

värdet  på  j  satisfierar  differential-eqvalionen ,  om 
emellan  Pr  och  Pr+i  den  relationen  eger  rum,  att 

Pr^\=Pr  (rX+At+i)  (rX4-A:^4-2).,.(rx+/i:^+x-i)  (36) 

der  likväl  alla  faktorer  af  Formen  r\+kt—/i+^t 
icke  förekonjma,  p  må  vara  hvad  helt  tal  som 
helst  från  1  till  uch  med  n  —  1.  Deras  antal  är 

således  X  —  n.  Men  vid  anställd  jemförelse  finnes 
lätteligen,  att  eqvationema  (35)  och  (36),  som  i 
detta  fall  bestämma  den  kompletta  integralen, 
äro  absolut  desamma,  som  de  i  foregående  §  mot 

svarande  eqvationerna  ('23)  och  (25),  om  man  i 
dessa  senare  utbyter  h  mot  —h  och  således  y;  mot  X. 
Således  inses  att  den  då  i  (34)  funna  expressio- 
nen  på  kompletta  integralen  äfven  gäller  för  ifrå- 
gavaiande  händelse,  om  man  blott  i  densamma 

sätter  X  i  stället  för  >i.  Kompletta  integralen 
för  det  fall,  som  här  är  i  fråga,  blir  således 
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A  ,     2  l-l 
3D         00  00  '-1  t 

1  1 

dä  ^      X  =  6/2  —  h 

«  1 

s'  =  i;^ .  'i;/ .  i;/ . . .       ̂ -1  •  f^-  -  a^- , 

och  1,  /ixy  ̂ 2,,  ^|l^Q  <jg  särskilta  rötterna  (ill 
eqvatioueii 

J-^  '1=0. 

Emellan  de  X  konstanterna  B  ,  B^,  B^  etc.  ega 

de  X — 71  bestämmande  villkors-eqvationer  rum, 
som  kunna  deduceras  ur 

(38)  .    .    ̂ ^-f^,^^' +Z?^^^^'  ^A.i^a-i^^'=o, 

genom    att  gifva  åt  k'  hvad  helt  tal,  som  helst, 
från   k'=o  till  A'=  X — 1,  med  undantag  af  de  7i 
värdena  k'=^t,  då  p  är  hvad  helt  tal  som  helst 
från  och  med  o  tdl  och  med  Ji  —  1. 

B)  m  är  uegntivj  men  icke  <1. 
I  detta  fall  kan  den  af  oss  i  det  föregående 

begagnade  method  f()r  finnandet  af  kompletta  in- 
tegralen icke  diiekte  användas;  ulan  vi  måste  då 

på  något  sätt  söka  alt  trausforruera  den  gifiia 

dilferential-eqvationen  i  en  annan  af  samma  form , 
men  der  exponenten  för  den  oberoende  variabla 
ur  positiv  eller  åtminstone  ett  negativt  egentligt 

bråk,  i  hvilka  båila  fall  integralen  enligt  det  of- 
van  anlorda  kan  linnas.  Vi  skola  nii  visa,  att 

detta  alltid  låter  sig  göra  då  ni>2n  —  1. 

För 
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För  detta  ändamål  beliöfva  vi  följande 

T heorem:  Lät  y  vara   en  funktion  af  jc  och 

-j^  r:te  differentiaJ-coéficienten  der  af  i  af- 
seende  på  x  såsom  oberoende  variabel ;  om 
man  sätter  ̂  

Y—x''—'^u;     x  =  -, 
blir  i  allmänhet 

g=(
 Bevis:  För  de  enklaste  händelserna  r  —  o,  r—t 

kan  denna  formel  utan  svåiighet  direkte  veri- 
fieras; vi  behöfva  således  endast  bevisa,  att,  om 

den  är  sann  för  r,  den  äfven  gäller  för  r+1, 
emedan  vi  då  kunna  successive  sluta  tiil  dess 

rigtighet  för  r=2,  r=3  etc.  Antag  derföre  ätt 
man  funnit 

g=(~i)--^S'  •  •  •  (^9) 
genom  att  göra 

r  —  x^-^^u,    5r  =  -; 

vi    vilja    nu   efterse,   hvad   som   blir  otaf  ̂ —rrr^ '  ax"** 

genom  att  ponera 

j'^  =  xj=x^Lc,     •^  =  --  .    .    .    ,  (40) 

Det  är  tydligt  att 

dx'^^   ~^\dx'^J~    ""I    dx'  i 

och,  emedan 

~d^'~~d^^  ^IhJ-*  * 

K.  V.  Acad.  Handl  iSÄs 

11 
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således  ̂ !^=4^Ur^>. 
saieaes  -    \j^rj^  ̂  ̂   ̂^r- 

Om  nu  i  hö^ra  membi  um  af  denna  formel  sältes 

^  z 

Il  vilket  till  följe  af  (40)  äfven  innefattar  att 

erlialles,  pA  grund  af  antagandet  (39), 

/(i) 

det  vill  säga 

Vi  hafva  således  bevisat,  att,  om  formeln  (39)  är 

sann  för  r,  densamma  äfven  gäller  för  r+1 ,  h vil- 
ket var  det  enda  som  behöfdes  för  bevisandet  af 

dess  generella  riktighet. 

IJtaf  föregående   theorem   följer,  att,  om  i 
eqvationen 

sättes 
.  1 

jr  =  JC^—^U,        J0  =  2y 
densamma  transformeras  till  denna 

—  =  (-l)«aZ-2.,,, 

hvilken,  så  ofta  som  jti  är>27i  —  1,  låter  sig  på 
ofvan  anförda  sätt  integrera,  emedan  i  detta  fall 

exponenten  m  —  2n  är  antingen  positiv,  eller  ett 
negativt  egentligt  bråk. 



Om  slägtet  Sorex,  med  några 

nya  arters  beskrifning, 
af 

CARL  J.  SUNDEVALL. 

Bland  de  af  Prof.  Hedenborg  i  Sennaar  insamlade 

däggdjuren  funnos  3:ne  arter  Näbbmöss,  h vilka 
varit  hittills  okände,  och  på  h vilka  jag  härmed 
får  lemna  beskrifninsrar.  Arterne  af  detla  släijte 

äro  i  flera  hänseenden  märkvärdigare,  än  man  vid 
deras  första  betraktande  skulle  förmoda.  Det  sto- 

ra antalet,  som  tid  efter  annan  blifvit  bekant 

från  alla  verldsdelar,  utom  Australien  och  Syd- 
amerika, synes  utvisa,  att  delta  slägte  är  ett  af  de 

artrikaste  och  vidsträcktast  utbredde  inom  hela 

däggdjurs-klassen,  liksom  att  det  är  ett  af  de 
genom  sin  bildning  aldra  tydligast  begränsade, 
samt  att  några  få  olikheter  emellan  arterne,  på 

det  mest  bestämda  sätt,  rätta  sig  efter  de  kli- 
mat och  verldsdelar  der  arterne  förekomma.  Vi- 

dare har  de  gamla  Egyptiernes  märkvärdiga  om- 
sorsf,  att  sjenom  balsamerins:  förvara  både  menni- 

skor  och  djur,  satt  oss  i  tillfälle  att  lära  känna 
beskaffenheten  af  ett  par  arter  af  detta  slägte  för 
2  a  3000  år  tillbaka,  och  dessas  jemföreise  med 
de  arter,  som  nu  lefva  i  samma  trakter  hvarest 
de  balsamerade  arterna  finnas,  eller  med  dem  uti 

andra  trakter,  kan  leda  till  högst  intressanta 

resultater,  h vilka  äga  desto  större  värde  ju  nog- 
grannare  kännedomen    varit   om  de  nu  lef vande. 
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För  att  i  någon  mån  bidraga  till  utvidgandet 
af  denna  kännedom,  får  jag  härjemte  meddela  en 

koiL  öfversigt  af  de  hitliils  bekanta  Sorex-arterne. 
Den  är  egentligen  uppgjord  för  egen  rättelse,  ocb 

grundar  sig  till  en  stor  del  på  de  ypperliga  ar- 
beten, som  under  sednare  åren  blifvit  bekantgjorde 

öfver  detta  slägte,  t.  ex.  af  Nathusius,  Selys, 

DuvERNOY  m.  11.,  b  vartill  jag  kunnat  lägga  egna 

iakttagelser  på  ett  ej  obetydligt  antal  arter.  Öf- 
ver flera  af  dem,  som  jag  ej  sjelf  balt  tillfälle  att 

se,  bar  Professor  Erichson  i  Beilin  baft  godbeteii 
meddela  utlörliga  upplysningar.  De  amerikanska 
arterne  äro  mig  samtligen  obekanta;  men  jag  bar 
dock  trott  mig  böra,  för  fullständigbetens  skull, 

upptaga  dem  efter  andra  författare. 

Af  artförteckningen  synes,  att  första  afdel- 
iiingen  (Subg.  I,  Div.  1  iSbrejr  Gray) ,  som  utmärker 
sig  genom  ganska  tjock  svans,  ensamt  tillbörer 
varma  delarne  af  gamla  continenten,  ocb  synes 
vara  den  artrikaste  formen.  Andra  afdelningen 

{Crocidura  Wagl.)  tyckes  endast  tillböra  gamla 

contiuentens  mera  tempererade  delar,  men,  besyn- 
neiligt  nog,  både  norr  ocb  söder  om  tropikerna. 
De  öfrige  formerne  tillböra  norra  delarne  af  båda 

continenterne.  Sydamerika  ocb  Auslralieji  äro,  så- 
som nyss  nämndes,  de  enda  verldsdelar  b  varifrån 

man  ej  lärt  känna  arter  af  detta  slägte,  ocb  dessa 
verldsdelar  tyckas  till  och  med  fullkomligt  sakna 

bela  den  djur-ordning ,  af  bvilken  Näbbmössen  ut- 
göra det  artrikaste  ocb  mest  egna  utbildade,  eller 

typiska  slägtet,  nemligen  de  så  kallade  Insekt- 
ätande  rof djuren j  bvilka  Linné  (i  Syst.  JNat.  X), 

tillsanmian  med  Svinslägtet  ocb  Pimgdjuren  kal- 
lade Bestick.  Vi  skola  i  det  följande  använda 

detta  sednare  namn  i  en  diminutif  form:  Bestiohv, 

emedan  denna  ordning  i  allmänbet  utgöres  af  gan- 
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ska  små  djur,  ocli  särskilt  iiiiiefallar  de  minsta 

af  alla  däggdjur  •'^). 
De  båda  nämnda  verldsdelarna ,  Sjdamerika  och 

j^ustralien.,  äro  deremot  de  iiuåd^,'\\\s'\\kix Pungdjuren 
förekomma  ''•'"'••"),  så  att  dessa  båda  djur-ordningar: 
Marsupialia  och  BestioIa3 j  nästan  utan  att  blan- 

das, tillhöra  olika  verldsdelar,  och  härigenou»  fram- 

ställa sig  såsom  geografiska  motsvarig-heter,  h vilka 
träda  i  h varandras  ställe  pä  olika  trakter  af  jor- 

den, och  denna  åsigt  rättfärdigas  af  den  högst 
märkbara  öfverensstämmelseii  i  deras  yttre  former. 
Hos  båda  finner  man  nem ligen  i  allmänhet  en 

obestämd,  mjuk,  rålt-artad  yttre  form,  sma  ögon 
och,  såsom  det  tyckes,  ganska  föga  utvecklade  yttre 
sinnen;  långt  utdragen  rörlig  nos,  med  morrhåren 

antingen  outbildade  eller  på  ett  eget  sätt  bakåt- 
liggande;  fötter  ne,  liksom  hos  Gli  res  ̂   ända  till 

den  fullkomligt  plantigrada  handen  (tarsus,  carpus 
med  fnigrarne)  nästan  dolde  underhuden,  med  tår, 
som  vanligen  äro  smala,  alldeles  skilde  ända  till 

metatarsus och  under  lederna  beklädde  af  fjäll- 
lika sköldar  eller  halfringar;  svansen  är  ofta  tjock, 

eller,  liksom  de  fleste  gnagarnes,  fjällig  och  nästan 
naken.  Tänderna  äro  hos  båda  nära  lika  bildade, 
talrika,  med  de  medlersta  framtänderna  störst ,  och 

hörntänderna  af  ganska  obestämd  form.    Man  kan 

*)  Det  Linnaeiska  namnet  Bestice  j  som  väl  synnerligen 
hade  afseende  på  det  ej  liithöiande  Svinslägtet,  är 
ej  rätt  väl  användbart  för  de  s.  k.  insekt-ätande  rof- 
djuren,  dä  det  dels  omfattat  flera  former,  dels  inne- 

bär begreppet  om  stora,  groft  bildade  djur. 
^*)  Några  få  undantag  kunna  dock  anföras,  nemligen  af 

de  arter,  som  lefva  i  de  närmast  tillgränsande  delarne 
af  Nordamerika  och  på  Indiska  öarna. 

*)  Äfven  på  vattendjnren :  Myo^aleUj  Sorex  fodiens ; simhinnan  ersattes  hos  dem  af  hår. 
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härtill  lägga  att  de  till  en  stor  del  äro  all-ätande, 
att  de  i  allmänhet  tyckas,  bland  däggdjuren,  stå 

på  den  lägsta  graden  af  djurisk  utbildning,  och 
att  de  allmänt  utmärka  sig  genom  egenheter  uti 
Bäckenets  benbyggnad. 

Genom  allt  detta  af  vi  ka  så  väl  Bestioice  som 

Marsupialia  i  högsta  grad  från  Ro f djuren  med 
sina  bestämda  yttre  former,  väl  utbildade  yttre 

sinnen,  och  tydliga,  ända  till  låret  fria  extremiteter; 
sina  korta,  krökta  och  af  en  hud  sammanbundna 

tår;  sin  egna  tandbyggnad,  hvartill  såsom  hufvud- 
sak  hörer,  att  de  medlersta  fram  tänderna  äro  minst, 
o.  s.  v.  Med  ett  ord:  Bestioice  kumia  lika  litet 

som  Marsupialia  sammanföras  med  rofdjuren,  och 
visa  långt  mindre  likhet  med  dem  än  med  Glires. 

Nyhgen  har  den  förmodan  blif vit  framställd  "'•) 
att  Nä!)bmössen  tillbringa  vintern  i  dvala;  men 

att  detta  ej  är  förhållandet,  kan  på  det  bestämdaste 
försäkras.  Hos  oss  ser  man  under  hela  vintern 

de  hål  genom  snön,  som  vår  lilla  Sorex  vulgaris 
gräfver,  och  h varje  gång  ny  snö  fallit  behöfver 

man  ej  länge  söka  på  våra  fält,  för  att  finna  de- 
ras spår,  hvilka  stå  nästan  såsom  harspår,  men 

med  alla  4  fötterne  inom  föga  mera  än  ett  tums 
vidd;  de  äro  under  denna  årstid  högst  lätta  att 

fånga  i  fällor,  och  ses  ofta  i  skymningen  löpa  på 
snöskaren,  hvarvid  de  genom  sin  hastiga  rörelse 
och  lilla  tjocka  kroppsform  tyckas  likna  en  liten 
rullande  kula.  Nu.sson  har  i  Skandinavisk  Fauna 

särskilt  anmärkt  om  båda  våra  arter,  att  de  äro 

rörliga  under  hela  vintern,  och  Pallas  säger  om 

sin  S  pj§ma3us :  "vagatur  etiam  hieme,  ut  omnes 

congeneres"  (Zoogr.  I  p.  135).    Att  någon   af  de 

*)  Uti  Gucrins  IMagazin  1842. 
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sydligare  formerne  skulle  tillbringa  vintern  i  dvala, 
blir  till  följe  bäraf  alldeles  osannolikt. 

Såsom  bekant  är  gräfva  våra  NäbbmÖss-arter 
gångar  under  jorden  ocb  under  snön,  uti  h vilka 

de  utgräfva  sig  ett  litet  rundt  bo.  Då  de  fram- 
komma låta  de  ofta  höra  sitt  högst  egna,  korta 

skärrande  läte,  som  är  svårt  att  efterhärma,  och 

som  har  någon  likhet  med  det  af  gräshoppor.  Detta 
läte  tyckas  de  hufvudsakhgen  gifva  ifrån  sig  vid 
fortplantningstiderne.  Deras  rörelser  äro  i  hög 
grad  besynnerliga:  utmärkt  hastiga  och  obestämda; 
de  tyckas  ömsom  ledas  af  den  glupskaste  snålhet 
och  af  hastigt  påkommande  nycker,  dels  af  en 
fruktan  hvartill  man  ej  inser  någon  orsak,  så  att 
man  får  se  dem  hastigt  anfalla  sitt  rof,  äta  något 

litet  och  lika  hastigt  lemna  detsamma,  löpa  om- 
kring åt  flera  håll,  samt  efter  en  stund  på  sam- 

ma sätt  återkomma.  De  äro  i  högsta  grad  all- 
ätande och  föda  sis:  lika  väl  af  insekter  och  maskar 

som  af  kött  eller  växtfrön.  Detta  sednare  torde 

dock  oftast  inträffa  om  vintern.  De  äro  ganska 

närgångne  och  glupske,  h varigenom  de  bli  besvär- 
lige för  jägare  och  fogelfängare,  som  utsätta  fällor 

eller  snaror  på  marken,  ur  h vilka  de  ofta  bort- 
taga lockmaten.  Det  är  allmänt  kändt,  att  man 

ej  kan  hafva  flera  näbbmöss  innestängda  tillhopa, 

emedan  de  döda  och  uppäta  hvarandra,  ehuru  till- 
gång finnes  på  annan  föda;  och  detta  gäller  lika 

väl  för  den  lilla  Sorex  etruscuSj,  af  den  sydliga 
slägtformen,  som  för  våra  vanliga  arter  Uti 
sina  gångar  neddraga  de  allehanda  växtämnen  i 
stor  mängd  då  tillgång  finnes,  hvaraf  man  nästan 
skulle  kunna  tro  att  de  samla  förråd  åt  sig.  Detta 

*}  Enligt  DuvERNOY  och  Bonaparte. 
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torde  dock  egeiilligen  ske  för  alt  deraf  bilda  en 
bale  i  boet;  men  jag  har  ofta  under  snön  sett 

flera  fots  långa  sträckor  af  gången  oqrdentligt  be- 
lagd med  agnskal,  fjäll  af  kardborrar  o.  d. 

Fortplantningen  tyckes  förnyas  flera  gånger 
oni  året,  och  ungarne  framfödas  i  boet,  vid  mo- 

drens underjordiska  gång.  Öfver  deras  fortplant- 
ning, som  ej  synes  vara  noga  känd,  har  Hr  F. 

Meves,  Conservator  vid  Zoologiska  Riksmuseum 

i  Stockholm,  meddelat  följande  ganska  upplysande 
iakttaijelser.  Under  en  botanisk  excursion  vid  Kiel 

i  xlpril  månad,  hörde  han  ett  ovanligt  starkt  och 
ihållande  läte  af  Sorex  fodiens  från  en  vassbänk 
vid  ett  närbeläget  vatten.  Då  han  skyndade  dit 
såg  han  någonting,  som  under  en  längre  stunds 
förlopp  rörde  sig  på  ett  ställe  under  nedfallne  löf 
och  torra  säfstrån,  på  dyen.  fjastigt  grep  han 
derefter,  och  fick  i  handen  en  Surex  fodiens,  med 

hvilken  en  annan  följde,  hängande  vid  det  ganska 
långa  genitale  masculinum.  Han  lade  dem  båda 

uti  sin  växt-porteur,  för  att  fortsätta  observationen, 
och  efter  en  stund  åtskildes  de;  men  ett  par 
timmar  efter  hemkomsten  befanns  hanen  hafva  dö- 

dat och  till  större  delen  förtärt  sin  maka.  En 

annan  gång  hade  han  tillfälle,  att  under  en  fjcrde- 
dels  timma  betrakta  en  S.  fodiens ̂   som  ofta  fram- 

kom ur  sitt  hål  på  en  liten  Ö,  begaf  sig  genom 

vattnet,  ej  simmande,  utan  springande  efter  bott- 
nen, till  det  blott  på  några  fots  afstånd  belägna 

fasta  landet,  hvarpå  han  sjelf  satt,  och  hvarje 

gång  hastigt  nappade  ett  torrt,  nedfallet  pil-löf, 
hvarmed  den  begaf  sig  samma  väg  tillbaka,  bä- 

rande det  i  munnen.  Den  lillämnade  iakttagel- 
sen af  boet  och  ungarne  blef  ty  \ärr  hindiad. 

Jag  kiinner  ej  all  någon  annan  beskrifvit  dem. 
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Geiiitalia  äro  hos  båda  de  i  Sverige  före- 
kommande arterna  ganska  långa,  och  likna  mycket 

dem  hos  Taipa.  G.  mascuhnum  hgger  vid  fort- 
plantningstiden flera  gånger  böjdt  under  huden. 

Äfven  Yagina  bildar  flera  böjningar,  och  är  fästad 
vid  ett  mesen  ter  ium.  Deremot  äro  uleri  båda 

cornua  korta  och  försedde  med  ganska  korta  tubte 

Fallopii.  Bäckenet  omfaltar  väl  tarm  och  geni- 

talia,  men  är  framtill  öppet,  utan  sjmphysis  pu- 
bis.  Hos  honan  är  det  vidare  öppet  än  hos  han- 

nen.   (S.  vulgaris). 
De  flesta,  kanhända  alla  arterna  af  slägtet, 

gifva  från  sig  en  mer  eller  mindre  stark,  vanligen 
obehaglig  lukt.  Hos  några  större  arter  från  Afrika 
och  Indien  är  den  starkt  moschuslik  och  förorsakas 

af  ett  ämne  som  afsöndras  ur  en  körtel,  belägen 
bakom  midten  af  h vardera  kroppssidan,  och  som 
öppnar  sig  med  en  stor  papill  nästan  som  ett  par 
spenar.  Hos  andra  arter  säges  lukten  härröra  från 
glandulae  anales.  Yår  S.  vulgaris  gifver  under  hela 

sommarn  en  högst  vidrig  lukt,  som  ej  kännes  un- 
der vintern.  Lukten  af  honorna  har  synts  mig 

vara  i  allmänhet  svagare  än  af  hannarne.  Möjligt- 
vis är  det  denna  lukt,  som  gör  att  kattor  väl  döda 

men  ej  äta  näbbmöss.  Utomordentligt  stark  är 
lukten  af  de  större  Indiska  arterne,  så  att  den 

länge  kännes  der  ett  sådant  djur  gått  fram.  Man 
tror  allmänt  i  Indien,  att  denna  lukt  smittar  vi- 

net i  en  korkad  butelj  hvaröfver  en  Sorex  sprungit. 

Namnet  mus  araneus ,  som  ofta,'  men  utan 
beskrifning  nämnes  af  Phnius,  anses  vanligen  till- 

höra näbbmössen,  och  har  i  sednare  tider  blifvit 

lämpadt  till  2:ne  de  allmännaste  arterna  i  medler- 
sta  och  norra  Europa:  S.  russulus  och  S.  vulgaris. 
(Sorex  araueus  L.)  Af  det  som  Plinius  säger 

Lib.  3  Cap.  58  (något  efter  midteiij:   "In  Italia 
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muribus  araneis  veiieiiatus  est  niorsus:  eosdem 

idterior  apennino  regio  non  habeV'^  skulle  man 
snarare  kunna  hänföra  detta  namn  till  den  lilla 

S.  Etruscits,  som  ej  finnes  norr  om  Apenninerne; 
men  dess  högeligen  fruktade  gift,  och  de  talrika 
medel  deremot  som  anföras  hos  Plimus,  h vilka 

nästan  alltid  tillika  uppgifvas  såsom  medel  mot 

Skorpion-giftet,  göra  det  sannolikare,  såsom  mig 
synes,  att  Latinarnes  Mils  Araneus  ursprungligen 

var  ett  spindel-artadt,  giftigt  djur,  som  genom  sin 
ludenhet  och  färg  hade  någon  likhet  med  en  mus, 

neraligen  SoIpugUj  som  finnes  i  Italien,  men  ej 

norr  om  bergen,  och  hvars  bett  så  väl  som  skap- 
nad  synes  vida  mera  egnade  att  injaga  fruktan,  än 

de  alldeles  oskyldiga  och  ingenstädes  fruktade  So- 
rexarterna.  Möjligtvis  har  förvexlingen  af  dessa 

båda  djurformer  sednare  gifvit  anledning  till  nam- 
nets uppkomst  och  lämpande  till  dem  båda. 
Dessa  djurs  allmänna  formförhållanden  äro 

så  ofta  framställde,  att  jag  här  anser  mig  kunna 
alldeles  förbigå  dem. 

För  korthetens  skull  har  jag  efter  Duvernoy 

benämnt  de  små  tänder,  som  sitta  mellan  de  egent- 
li2:a  kindtänderne  och  de  två  stora  framtändei ne, 

med  ett  gemensamt  namn:  meUcmtänder  (Dentes 
intermedii).  Det  tillhörer  nämnde  författare  att 
först  hafva  visat  deras  vigt  vid  artbestämningen, 
och  de  äro  härtill  så  mycket  mera  passande,  som 

de  ganska  väl  kunna  ses,  äfven  på  uppstoppade 
exemplar,  samt  både  lättare  falla  i  ögonen,  och 
lättare  kunna  beskrifvas,  än  de  små  olikheter  som 
äfven  linnas  mellan  skilda  arters  kindtänder. 

De  nya  arterna  äro  följande: 
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SOREX  Hedenborgianus  n.  sp.  rufesceiiti-iii- 
gricans  unicolor. 

Speciocissima  sui  generis  besliola,  in  lerra 
Sennaar  a  Prof.  Joh.  Hedenborg  Suecano,  in  ven  ta 

et  anno  1839  domum  missa;  inter  Sorices  inagna , 
colore  insignis,  odore  fragrans. 

Longitudo  140  millim.  (4j  poll.Gall),  +  cauda  52 
(vel  forsan  in  vivo  paullo  longior);  planta  (a  talo, 
cum  ungue)  21;  a  rostro  ad  oculum  20,  ad  aures 
33  millim.  Totum  animal  uno  colore  tinctnm: 

saturate  castaneo  fuscum  vel  chocoladinum ,  vel 

colore  serainis  coifeas  ustae.  Venter  non  pallidior; 

cauda  et  pedes  paullulum  nigriores.  Forma  om- 
nis  perfecte  eadem  qua  agnoscitur  subg.  Crocidura 
Wagl. ,  vel  potius  subdivisio  ejns  Paclijura  Selys 

{Sunkus  EiiR.),  cujus  typus  est  indicus:  corpus 
elongatum  et  gracile,  aures  majusculoe  rotundatcC 
lobis  interioribus  non  ciliatis;  rostrum  longum, 

tenue,  rhinario  bifido,  caudaque  crassa,  elongato- 
conica ,  pilis  longis  inspersis  ornata.  Pili  corporis 
quoque  ut  in  S.  indico,  li3eves,  tenues,  moUes,  basi 
dilute  cinerascentes,  toti  aeque  nitidi.  Ungues 

omnes  oequales,  niediocres.  Dentes  toti  albi;  inter- 
medii  (inter  molares  et  priraores  medios)  omnes 

simplices;  superiores  utrinque  3:  postremo  paullo 
minore,  sed  vix  humiliore  quam  medio.  JNullum 

signum  adest  dentis  intermedii  4:ti.  Lobulus  an- 
ticus  dentis  molaris  antici  superioris  parvus , 
träns  v.  rotundatus,  duplo  humilior  qv.  d.  interra. 

2  et  3.  Cranium  (paullo  laesum)  longit.  31  mil- 
lim, låtit,  inter  oculos  5^,  rostri  4. 

In  medio  laterum  punctum  adest  ubi  exiisse 

videtur  ductus  glandulae  odoriferae,  sed  iiulla  ma- 

cula  magis  nuda  quam  reliquum  corpus  discerni- 
tur.  Cutis,  etsi  ob  proeparationem ,  in  aqua  mol- 
lita,  et  deinde  post  anuum  tertium  in  museo  no- 
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slro  exposita,  oJorem  tameii  gravissiiiiura,  sed  ju- 
cuiidum,  puri  raoschi  conservat. 

SOREX  fulvaster  n.  sp.  pailide  griseo-ful- 
vesceiis,  subtus  cinereo-albus,  dentibus  intermediis 

supra  3:  secuiido  terlioque  aequalibus.  Cauda  longit. 

^  corporis. 
Uiiicum  specimeii,  prope  fluiiien  Babr  el 

Abiad  ab  Hedenborg  inveiiLura;  an  adidtum?  sed 
sutiiroe  cranii  faciaies,  obliteratre.  Craiiinm  21 

niilJim.,  sat  latum;  låtit,  iater  oculos  5  milliin., 

rostri  2f.  Denles  toti  albi  (ut  in  S.  leucodonte 

formati),  D-  i nter medias  iiiferior  secundus  co- 

nicus,  altior  qiiam  anticus',  margiiie  anteriore  al- 
litudiiie  =  §  longitudinis  baseos.  Lobulus  anticus 
dentis  molaris  antici  superioris  magnus,  acutus, 
altitudine  exacte  aequalis  dentibus  intermediis  2  et  3. 

Magnitudo  S.  fodientis  vel  leucodontis;  circa 
90  millim.  +  cauda  44.  planta  c.  u.  13.  (Rostrura 

siccati  ad  oculos  12,  ad  aures  19).  Rostrum  (etiam 
in  cranio)  ratione  corporis  evidenter  brevius  quam 
in  priori  et  seqvente;  sat  simile  S.  leucodontis 
fnisse  videtur.  Vibrissas  longce ,  niimeroscc.  Aures 

multo  raajores  q  v.  in  sp.  europasis,  sed,  ut  in  iis, 
belice  et  antitrago  dense  ciliatis.  Cauda  crassa, 

sensim  attennata,  longit.  ̂   corporis,  setulis  elon- 
gatis  sat  numerosis.  Vertebrce,  in  cute  14  reliclae, 

evidenter  4-angul;ires.  Ungues  parvi,  cequales. 
Pili  corporis  paullo  minus  Iceves,  minusque  tc- 
nues  quam  in  S.  indico,  sed  ut  in  eo:  sericeo  ni- 
lidi ,  basi  dilute  cinerei.  C  dor  supra  indicatus; 
similis  S.  flavescentis  Ism.  Geoffr.  sed  dilutior,  ni- 

tidior,  naso  concolore.  Latera  corporis  pailide  ci- 
nerea ,  colore  sensim  transeunte.  Cauda  colore  cor- 

poris; pedes  colore  dorsi,  pallidi.  Aures  dilute 
fuscescentes  Macuia  laterum  nuda  evidens,  cum 

signo  glanduLc;  setl  odor  non  perci[)iendus. 
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SOREX  sericeus  Hedenborg  (\n  ca  tal.  mscr. 

coUeclionis)  saturate  cinereus  nitidus,  supra  rufes- 
cente  fuscus;  dentibus  iriteriuediis  supra  3:  se- 
ciuido  terlioque  tequalibus.  Cauda  ultra  j  corporis. 
Sorex  indicus  var.  e.  prov.  Sclioa  Abyssiuite , 

RuppEi.L  Mus.  Senkeiib.  III.    p.  133  (?) 

Speciraen  majus,  prope  Bahr  el  Abiad  anno 
1835  captum,  sub  nomine  allato  misit  Hedenborg; 
aliudque,  juvenile,  ex  eadem  regione  örtum,  anno 
1839  museo  nostro  donavit. 

Granium,  suturis  faciei  concretis,  longit.  22 
millim.  låtit,  inter  oculos  4^,  rostii  2^.  Anterius 

igitur  multo  augustius  est  quara  prioris,  a  quo  prae- 
sertim  difFert  rostro  longiore;  difFerentia  enim  lon- 

gitudinis  (1  millim.)  tantunimodo  adest  inter  fo- 
ramen intVaorbitale  et  dentes  primores  utriusque. 

Dentes  ut  prioris;  etiam  d.  molaris  anticus  supe- 
rior;  sed  difFert  dente  intermedio  inferiore  postico: 
humiliore  et  longiore;  hujus  enim  margo  anticus 
in  adulto  oequat  dimidiiim  longitudinis  baseos;  sed 
idem  margo  in  pullulo  hunc  dimidium  evidenter 
supera  t,  fere  ut  in  S.  fulvastro. 

Magnitudo  prioris:  Longit.  circa  90  millim, 

4-  cauda  49,  planta  14;  (rostrum  ad  oculos  14; 
adaures21).  Forma  S.  Hedenborgiani,  vel,  prceter 

rostrum  longius  et  lobos  auris  non  ciliatos,  pri- 
oris. Cauda  minus  crassa,  sensim  attenuata,  setis 

elongatis  sat  numerosis;  vertebrae  (14  relictoe  in  cute) 
longiores   sed   non   crassiores  quam  in  sp.  priori; 
teretes,   nec  4-ane:ulares.    Aures  masfncC.  Uns^ues •  .  .  .   .  ^ 
par  vi,  cequales.    Piii  corporis  tenuissimi,  Iceves, 

moUes,  sericei,  basi  saturate  cani,  non  vero  nigri- 
cantes;  apice  rufescenti-micantes.  Colores  non  limi- 
tati,  prioris,  sed  obscuriores.   Totum  corpus  supra 

fusco-fulvescens,  lateribus  cinerascens,  subtus  paulio 
dilutius,  pure  cinereum,  pilis  apice  ad  lucem  albi- 
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do-micantibus.  Cauda  fuscior,  pedes  grisei,  Vi- 
brissjie  basi  fuscae,  apice  albido  iiitentes.  Macula 

laterum  nuda  cum  apertura  glaiidalae  evidente  (sed 
odor  vix  ullus  in  speciniine  siccato). 

Specimen  juvenile,  colore  exacte  simile,  sed 

male  conservatum,  cute  longitudine  exlensa.  (^Ma- 
cula nuda  non  apparet).  Longit.  ̂   minor;  cauda 

30?  millim.  planta  10;  rostrura  ad  oc.  10,  ad 
au  res  17. 

Obs.  Hcec  sp.  verisimiliter  est  eadem  quam 
pro  varietate  S.  indici  habuit  Ruppell,  loco  supra 
citato;  brevis  enim  descriptio,  licet  non  sufficiens, 

bene  quadrat.  Specimen  vero  Riippellii  multo  raa- 

jas  erat:  "longit.  7  poU.  ex  q  va  ̂   occupat  cauda"; 
i.  e.  longitudo  corporis  paullo  ultra  120,  caudae 
circiler  60  millimetrorura. 

Brevem  synopsin  adjungo  Soricum,  quos  de- 
scriptos  in  veni: 

S  o  r  e  X  Linn. 

SUBGENUS  1. 

{Crocidura  Wagl.  Sorex  proprie  Duverxoy). 
Dentes  toti  alhi;  intermedii  omnes  simplices  (pr^eler 

subdiv.  ultimam),  superiores  3  vel  4,  antico  raa- 
jusculo:  altiore  quam  cuspide  baseos  d.  incisivi. 

Dens  incis.  inferior  supra  (marg.  interno)  com- 
pressus,  integer. 

Aures  exsertcCj  intus  vulvis  2  (belice  et  antitrago) 
ma^nis,  rotundatis. 

^      .  .  .  . 
Cauda  pilis  longis,   laxis,  inter  vellus  breve  in- 

spersis,  ornata. 
Planta   (a  talu  ad  ap.  unguis)   longit.  rostri  ad 

oculos,  non  ciliata. 
Rostrum  tenue,  rhinario  bitido  instruclum. 



175 

Div.  1.    [Sunkus  Eiir.  Sorex  Gray). 
Caiula  hasi  metatarso  crassior  ̂   apice  attenuata. 

Aures  magnae.  Ungues  parvi,  antici  sub- 
miiiores.  Pili  corporis  teiiues,  basi  dilute  cinerei. 

Glandula  lateium  odorifera  in  sp.  majoribus  sem- 
per  adesse  videtur,  (sed  in  S.  Hedenborgii  et  S. 
flavescente  non  a  macula  nuda  cingitur). 

l:o  Dentes  intermedii  supra  4.  Pili  mollissimi , 

laevissimi,  toti  teque  sericeo-nitentes.  Aiirium  val- 
vuloe  interiores  subnudae;  inferior  setulis  ullis  or- 

nata  [Pachyura  Selys). 

d)  Species  minimce  (mac.  laterum  nulla  nuda). 

iS".  etruscus  Sa  vi  griseus  subtus  pallidior,  cauda 
concolore.  40  — 45  millim.  +  cauda  26.  Italia; 

Algier  Nathus.  Dentes  iiiterm.  2  et  3  cequales, 
4:us  minutissimus.  Cuspis  anticus  d.  molaris 

antici  altior  qv.  d.  intermedii.  —  (Duvernoy  in 
Guérin  Mag.  1842.    Bonap.  Fn.  Ital). 

5.  Perrotetti  Duvernoy  1.  c.  obscure  fuscus  ventre 

grisescente.  Magnit,  et  prop.  caudae  prioris.  India. 
Dentes  prioris.    (non  vidi). 

S.  gracilis  Blainv.  obscure  fuscus  ventre  sensim 

albiclo,  dente  inlerm.  2:o  minore  qv.  3:o.  —  49 
millim.  +  cauda  26;  planta  c.  u.  9.  Rostrum 
ad  oculos  9;  ad  aures  16.  (Dentes  praeterea 
priorum).  Africa  merid.  Mus.  Stock h.  ab  J. 
Wapilberg,  svecano,  e  Por  tu  na  tal  missus. 

b)  Species  maximae.    (Mac.  laterum  nuda). 

S,  giganteus  Is.  Geoffr.  cinereo-argenteus,  superne 
le  vi  ter  fulvo-tinctus;  cauda  longit.  ultra  ̂   cor- 

poris, subnuda,  pallida;  dentibus  intermediis  2:o 

3:oque  aequalibus.  150  mill.  +  cauda  80.  —  In- 
dia. Synonyma  v.  Fischer  Synopsis  258.  +  S, 

mjosurus  Gray  et  Hardw.  111.  —  S*  giganteus 
quem  Is.  Geoffroy,  in  Mém.  du  Mus.  XV,  docet 
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in  cryptis  velerum  cegypliorum  pollincluin  in- 
veairi,  et  S,  gigaiiteus  j,  sec.  Duvernoy,  Guer. 

Mag.  184-2,  vivus  in  Egypto  superiore  in  ven- 
tus, verisimiliter  sunt  S.  crassicauda  Ltcht.,  si 

hic  a  S.  giganteo  vere  difFert. 

S.  crassicauda  Licht.  (Darstell.  tab.  40,  et  Fi- 
scHER  Synops.  p.  663),  parum  a  priori  difFere 
videtur;  color,  niagnitudo  et  proportio  caudae 

eadeni.  Vertebroe  cauda;  tetragonae.  —  In  Egypto 
prope  Suez  ab  Epirenberg  in  ventus.  Idem  The- 
bis  et  Memphide  in  cryptis  pollinctus  inveniri 

dicitur.  —  Dentes  interniedii  sup.  4,  ut  in  pri- 
ori formati,  sc.  2:us  et  3:us  gequales,  4:us  mi- 

nimus; cujus  rei  cognitionem  gra  tus  amicissimo 
Prof  Erichson  debeo,  qui  specimina  berolinensia 
examina  vi  t. 

S.  Sojineratl  Is.  Geoffr.  cinereo  argenteus,  superne 
leviter  fulvo-tinctus;  cauda  breviore,  rufescenti- 

fusca,  dente  interm.  2:o  minore  qvam  3:o.  —  130 

niill.  +  cauda  53  (Mus.  Stockb.)'  India.  —  S.  in- 
dicus  Geoffr.  S:t  Hn..  et  Auct.  secundum  speci- 
men  parisiense  Buffoni.  (Musar.  musque  de  Tlnde 

BufF.  Suppl.);  Is.  Geoffr.  Mem.  du  Mus.  XV.  — 
Conf.  Flscher  p.  258. 

—  S.  Geoffr  o ji  Fischer  p.  664;  ex  Ile  de  France, 

vix  a  priori  difFert  "cauda  magis  ferruginea"  Is. 
Geoffr.  1.  c.  Rostri  latera,  ut  in  S.  Sonnerati, 

fuscescunt.  Est  S.  capensis  Geoffr.  S:t  Hil.  et 
Auct.  secundum  specimen  ex  insula  citata,  a  Péron 
et  Lesueur  Parisios  allatum:  conf.  Duvernoy  loc. 

cit.  qui  novum  specimen  ex  Ile  de  France  de- 
scribit.  (non  vidi) 

—  5. 

*)  S.  capensis  Smuts  Mamm.  Gap.  videtur  esse  baec  sp< 
non  ex  aulopsia  desripta,  et  omnino  omiltcnda. 
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—  S  murimis  Linn.  a  ii  var.  vel  al.  sp.?  e  Java. 
A  prioribus  difFert  colore  saturate  cinereo,  supra 

fusco-rufesceiite.  Dentes  et  proportiones  prioris. 
S,  Sonnerati  var.,  Duvernoy  loc.  cit.  c.  tigura.  (Non 

vidi).  —  Huc  forsan  specta t  "a  small  variety  ofthe 
S.  caerulescens  or  muskrat  of  Bengal",  ins.  Su- 

matra inhabitans,  a  Raffi.es,  in  Linn.  Träns. 

XIII  p.  255  indicatus,  non  vero  descriptus. 

S,  religiosus  Is.  Geoffr.  murinus,  cauda  longit.  | 

corporis,  crassa,  quadrangala.  —  Pulluli,  in  cry- 
ptis  Thebanis  aliisque  locis  ̂ gypti  asservati, 
circa  45  raill.  +  cauda  37  (Is.  Geoffr.).  Iduiti 
4  poU.  +  cauda  9|,  Licht.  Verh.  Naturf.  Freuncle 
1829.  Dentes  ab  iis  non  describuntur,  sed  Pr. 

Erichson  in  litteris  benevolentissirae  tradidit,  den- 

tes inlermedios  superiores  esse  4,  similes  iis  S> 

crassicaudce  Licbt.  (Conf.  supra  sub  S,  gigcmteo), 
Non  vidi. 

2:o  Dentes  intermedii  supra  3. 

a)  pili  et  au  res  priorum. 

iS.  Hedenborgl  (n.  sp.  supra  descriptus)  totus  rufe- 
senti-niger;  magnus.  —  Sennaar.  (Cauda  brevior). 

S.  sericeus  (n.  sp.  supra  descr.)   cinereus,  supra 

fusco-rufescens,  dente  interrn.  2:do  3:tioque  aequa- 
libus;  raedise  magnit.s.  Sennaar.  Cauda  diniidio 
corpore  longior,  teres. 

—  [S.  sacer  Ehr.  argenteo-cinereus,  supra  leviter 
fulvo  tinctus.  Siinkus  sacer  Ehrenb.  Symboiae 

Mamm.  post  descr.  Herpestis  leucuri;  prope  Suez 
inventus.  (Vertebrae  dorsi  14,  lumbares  5,  caudje 
18.  Vert.  9:a  processu  spinoso  longo,  erecto, 

subulato.  Dentes  interm.  sup.  3.  Ehr. — Verisi- 
militer  a  sequente  non  differt. 

K.  Fet.  Acad.  Hnndl.  1842.  12 
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—  S.  crassicaitda  Duvern  I.  c,  (non  vero  S.  cras- 
sic.  LicHT.,  de  quo  videas  antea,  post  S.  giganteum). 
Dentes  interm.  superiores  3:  medio  niinore  quam 
3:lio;  cauda  longit.  4  corporis.  Color  prioris. 

Magnus:  5i  polL  +  cauda  2f.  —  Ex  Egyplo  su- 
periore  Du  v.    (Non  vidi). 

b)  Pili  minus  Iceves;  auiiuni  valvulae  inte- 
riores  villoso-fiinbriatce. 

S.  fidvaster  (n.  sp.  supra  descr.)  fulvescens  subtus 
albidus,  cauda  longit.  |  corporis.  Medioe  magn.s. 

—  Sennaar.  (Rbinarium  ut  priorum,  bifidura). 

S.  Jlavescens  Is.  Geoffr.  fulvescens  subtus  albido 

cinereus,  cauda  longit.  ̂ corporis.  Mediae  magni- 
tudinis. —  Africa  merid.  (Cafiraria).  —  Pili  raulto 
minus  tenues  magisque  crispi  quam  priorum 
omnium;  tantum  medio  nitidi,  ut  in  sequentibus. 
Auribiis  quoque  paullo  minoribus  et  rbinario 
vix  bifido  ab  illis  difFert.  Specimen  nostrum, 
longit.  100  millim.  +  cauda  35,  planta  16,  a 
descriptione  Is.  Geoffroyi  differre  videretur :  linea 
rostri  fuscescente  tanlum  ad  medium  nasum 

inter  et  oculos  ducta,  ibique  in  cristula,  e  pilis 
erectis  formata,  evanescente,  caudaque  colore  dorsi. 

Dens  interm.  3:us  paullo  minor  quam  2:us.  Conf. 
Is.  Geoffr.  Guer.  Mag.  1833.  Fiscber  p.257  et  663. 

Div.  2    {Crocidura  Wagl.) 

Cauda  metat  ar  so  augustior  sublitiearis. 

Aures  paullo  minores,  basi  antice  a  pilis  tecta? , 
valvulis  interioribus  mar2:ine  dense  villosis.  Pili 

corporis  minus  tenues,  sub-rudes  et  crispati,  (nec 
sericeo-adpressi),  basi  cano-nigricantes  (schistacei), 
apice  opaco-colorati ,  parte  intermedia  brevi,  niti<la, 
(qvasi  {)uncto)  albo  micante.  Dentes  inlerni.  su- 

periores 3. 
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j:o  Dens  in  ler m.  poslicus  inf.  simplex. 

Ungues  par  vi;  antici  niiiiores,  ut  prGecedentium. 

(5*.  cinnamomeus  Licht.  supia  cinnainomeus,  sub- 
tus  argenleo-cinereus;  cauda  pauUo  ultra  \  cor- 
poris.  Aures  vellere  parum  longiores.  Adultus 

5^  poll.  4-  cauda  1  poil.  Il  lin  (144  +  50  mil- 
lim.);  planta  8  lin,  (174^  ni  ill.).  —  Junior  ob- 
scurior,  pilis  magis  laneis.  —  CafFraria  prope  iitus 
orientale.  Lichtenstein  Darsteil.  neuer  Säugelh. 

39.  FiscHER  p.  66. i.  (Ic  )n  colorem  oslendit 
fere  uniformem,  cineiascentera.  Similis  videlur 

S.  Jlavescenti  sed  major,  cauda  tenni).  —  Hix  So- 
rex,  monente  Prof.  Erictison,  boc  ioco  necesse 

insereadus  est,  cum  om  nes  cbaracleses  supia  in- 
dicatos  priebeat.  Denles  intermedii  superiores 

utrinque  3,  medio  panllo  minore  quam  postico. 
A  sequtnlibus  tanlum  paullo  difierre  videlur 

magnitudine  et  corpore  eiongato,  quibus  ad  pri- 
ores  accedit.    (Erichson  in  liUeris). 

S.  russidiLS  ZirviMERr>i.  grisens,  sublus  åensim  ci- 
iiereo  albidus ,  cauda  coucoiore,  paullo  longiore 
quam  capite.  79  millim.  +  cauda  35;  planta 

13,  caput  29.  —  Europa  media,  tota;  Italia,  Prsng. 
Bonaparte;  noii  in  Suecia.  —  S.  araneus  Becbst. 
et  rec. ,  non  vero  Liiuitei.  Hoc  nomen  ob  ambi- 

guitatem  omnino  rejioiendum  S.  araneus  Se- 
i.Ys  Micromamm.  et  Natiiusius  Wies^m.  Arcli. 

1838,  ubi  synonyma  egregie  exponuntur.  Du- 

VERNOY  Guer.  Mag.  184'A  S.  musaraneus  Bonap. 
Fn.  Ilal.  (variat  ventre  albo,  Selys). 

—  (S.  thoracius  Bonap.  Fn.  Ital.)  var.  prioi  is  sec. 

Nathusius;  differt  lanlum  facie,  jugulo  peclo- 
reque  rufescenlibus,  —  Ilaba.    (Non  vitli). 

*)  Sorex  araneus  Linn.  est  S.  vul^aris j  cum  synony- 
rais  et  desci  iptioiie  niixlis.  De  Mure  asraneo  vett:-» 
ruin  supra  diximus. 
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S.  Gähienstädti  Pallas  Zoogr.  1,i32.  colore,  magni- 
tudine,  dentibus  simillimus  S.  russulo,  sed  ca  Li- 

da capite  duplo  longior;  ideo  necesse  distincta 

species.  "2|  poll.  +  cauda  1|;  caput  11  lin."  (i. 
e.  70  mill.  +  46;  caput  24).  "Rostrum  ab  ore  3 
lin."  —  Gaucasus  ,  Georgia.  —  Tantum  a  Pallas 
visus,   sed  ab  eo,  ut  solet,  adcurate  descriptus. 

S,  leucodon  Herm.  obscure  fuscus  subtus  definite 

albus,  cauda  colore  corporis,  longitudine  capitis.  — 

70  mill.  cauda  29;  planta  13,  caput  29.  Eu- 
ropae  pars  centralis.  Conf.  Nathusius,  Selys,  Du- 
vernoy  loc.  citt. 

S  cyaneiis  Duvernoy  1.  c.  obscure  caerulescenti- 
cinerascens,  subtus  paullo  pallidior;  cauda  tenui 

longit.  fere  |  corporis.  —  Praecedente  paullo  major ; 
dentes  omnino  prioruin  (Dus\).  —  Africa  nierid. 

iS.  suaveoJens  Pallas  Zoogr.  grisens  ventre  albido. 

2  poll  +  cauda  1.  —  Krim.  —  (Conf.  Pi^thke 
Beytr.  z.  Fauna  von  Krim,  et  Wiegui.  Arcb.  1837, 
2,  p.  153.  Descriptio  Pallasu  hujus  sp.  oÖert 

omnes  cbaracteres  bujus  subgeneris  et  subdivi- 
sionis).  Odor  suaviter  moscbatus;  catuli  jam  in 
Februario,  Pallas.  (Non  vidi). 

S.  pulchellus  LicHT.  albus  dorso  nigricante:  macula 
magna,  rectangula,  alba.  2^  poll  +  cauda  |. 

planta  i  (igitur  sat  longa;  longit.  a  naso  inter 
aures  tantum  tV  poll).  Cauda  et  pedes  quoque 
albi.  Cf.  Fiscber  sjniops.  254.  Lichlenst.  Darstell. 

neuer  Säugeth.  tab.  40  fig  2.)  —  Bucbaria.  (Ipse 
non  vidi,  sed  suadente  ainico  Pr.  Erichso>  cba- 

racteres liujus  sectionis  et  babituni  externuui 
simillimum  S.  leucodontis  babet;  dentes  tamen 

adlnic  ignoti). 

2:do  D  e  n  t  e  i  n  t  e  r  m.  i  n  f  e  r  i  o  r  e  2do  i  c  u  s  p  i  d  e. 

Ungues  antici  majores.  Aures  fere  occultat^e.  Cauda 

tenuis,  pilis  elongatis  vix  uUis.  {Myosorejc  Gray). 
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S.  varius  Smuts  Mamiii.  Cap.  —  Mjos,  varhcs  Gr ay 
Z,  Proc.  1837.  —  S.  Herpestes  Duvern.  1.  c.  {S. 
capensoides  a  Biainvilte  ut  synonymoii  hujus 

enunieratur).  —  Habitu  et  colore  sat  similis  S. 
riissulo,  Supra  et  lateribus  grisescens ,  pilis  longe 

ultra  medium  cyaneo-nigris,  dein  brevi  albidis, 
apice  brevi  fuscis,  unde  color  mixtus.  Gastrasum 
et  pedes  sordide  albidi.  Cauda  dimidio  corpore 

brevior,  obtuse  4gona,  fere  tenuior  quam  in  le- 
liquis  soricibus,  grisescens  supra  fuscior.  Rostrum 

basi  (ante  oculos)  fusco-subcristatum,  apice  tenue 
(subsimile  Rhinomyis),  rhinario  vix  bifido.  Ben- 

tes toti  albi;  intermedii  superiores  3:  medius 

postico  minor.  —  Magnit.  S.  russuli:  80  raill.  + 
cauda  37;  planta  15;  ungues  anl.  3,  post.  2|; 
rostrum  ab  oculo  13.  —  Habitat  in  Africa  merid. 

inträ  coloniam  capensem.  (^^  Mus.  Stockh.  Ge- 
nitale  5  millim.  exsertum). 

Subg.  2.    (Sorex  propr.  Wagl.) 

Den  tes  apice  picei^  antici  inferiores  serrati  (mar- 
gine,  sup.,  seu  posteriore  compresso,  praeter  apicem 

2 — 3  dentato);  superiores  ciispide  baseos  acuto. 
D.  parvi  superiores  4/.  5;  inferiores  2,  postico  bi- 
cuspide. 

Aures  a  velie  re  occultatae. 

Cauda  tenuis,  linearis,  caret  pilis  elongatis. 
Planta  mediocris,  non  ciliata,  priorum. 
Rostrum  tenue,  rbinario  inter  nares  impresso,sed 

non  bifido. 

Div.  1.  [Brachy  sorex  Du  v.  —  Blarina  Gray) 
cauda  capite  breviore.  —  Dentes  incisivi  inferiores 

margine  sup.  bilobo;  superiores  cuspide  basali  hu- 
miliore,  fere  praecedentis  subgeneris.    Pedes  antici 
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valicUores,  luigiiibus  raajoribus  armati.  —  Om  nes  ex 
America  septemtrionaii,  et  a  me  noii  visi. 

S.  brevicaudatus  Say,  —  Fischer  p.  255.  —  Duver- 

iioy  GueV.  Mag  18-4-2.  —  Verisiiniliter  =  ,S'.  talpoides 
Gapper  Zooi.  Jonrn.  V.  t.  8;  —  Isis  1832  p.  663. 
(Den t.  interm.  sup.  5). 

S.  parvus   Say.    Fischer  p.  255.  (nec  S.  parvns 
Richards,  fn   bor.  Ämer.).  E  regione  maxime  bo- 
reali-occicientali. 

S.  Har/ani  Diwern,  1.  c.(dent.  interm.  sup.  4).  Indiana. 

S.  Dekaji  BACPniAN   Monogr.    Soricum  A.meric^e, 
Journal  Acad.   of  Philadelphia    1837   p.  362. 

Div.  2.  {Corsira  Giay.  ̂ mphisorex  Du\  em.) 

cauda  longiore.  —  Dentes  incisivi  inferiores  margine 
superiore  3  dentato.  Superiores  vere  bifidi  apparent: 
cuspis  enim  basalis  altitudinem  seqvat  apicis  et  dentis 
sequrs  (prceter  in  S.  alpino,  et  forte  in  americanis 
qvibusdam).   Pedes  antici  tenues,  unguibus  parvis. 

a)  Sp.  americcuice  (om nes  mihi  ignotae). 
S.  RicJiardsoni  Bach>ian;  S.  parvus  Rich.  fn  bor. 

Am.  p.  8,  obs.  in  fine  (nec  S.  parvus  Say).  Ni- 
gro-fuscus  capite  lateribiisque  fusco-g risescens;  ven- 

tre cinereo  pedibns  fuscis.  (Videlur  sat  similis 
S.  vulgari). 

S.  Försten'  Rich.  Fischer  p.  589.  Rich.  fn.  Am. 
bor.  p  6.  —  Zool.  JoLirn.  V  (Isis  1832  663).  — 
Griseo-fuscus,  siibtus  flavesc.  fusciis.  2i  poll  4- 
cauda  1|.    Cauda  tetragona,  apice  penicillata. 

iS".  Lesueurii  Duvernov,  Giier.  Mag  1842  c.  fig.,  pure 
cinereus  siibtiis  dilulior,  hibiis  striolaque  infra 

oculos  all)idis,  caii(hi  supra  nigro-cinerea  longa. 
(figura  cilata  50  millim.  +  cauda  c.  pihs  35\ 

S'  personatus  Is  Gi-offr.  —  Id.  Guer  Mag.  1833  c. 

tig.  Fusco-rufcvScens  uroj)vgio  rostioqve  superne 
obscure  fuscis.  sublus  jialli(ie  grisens.    Cauda  4- 
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gona,  loiigit  |  corporis,  supra  fiisca,  subtus  pe- 
dibusque  pallidis,  fnlvesceiitibus.   Magnit,  prioris. 

iS*.  longirostris  Bachm.  1.  c. 

b.  Sp»  veteris  orbis. 

S,  alpinus  Schinz.;  Duverii.  Guer.  Mag.  1842  c. 
fig.;  pure  ciiiereus,  fere  iinicolor,  dentibus  parvis 
iiiferioribiis  ambobus  bicuspidibus.  Cuspis  infra 

basin  d.  primi  abbreviatus.  —  70  millim.  +  cauda 

58.  —  Alpes  Helvetiae. 
S.  vulgär  is  Linn.  Mus.  Ad.  Fr.;  Nathusius.  —  Supra 

obscure  rufesceiiti-fuscus ,  subtus  albido  griseus, 
lateribus  late,  definite  grisescen tibus.  —  Dens 
parvus  2:us  asqualis  primo,  evidenter  major 
quam  3:us  et  4:us;  bi  gequales;  5:us  minimus, 
crassitie  et  volumine  plus  duplo  minor  qv.  4:us 
sed  non  inträ  reliquos  positus,  ut  ait  Jenjns. 
Sic  etiam  in  pullulis.  Cauda  plus  minusve 

quadrangula,  pilis  appressis,  supra  dorso  parum 
dilutior,  subtus  pallida;  prseter  pilos  longit.  circiter 
Ii  capitis.  Specim.  mediae  magn:s  70  millim. 
+  cauda  37  (variat  inter  34  et  39).  Planta  c. 

ungne  13i,  caput  94  (adultus  rarius  paullo  major 
vel  minor.  Descripsi  specim  ina  nu  per  occisa  32,  e 
variis  provinciis  Sveciae,  a  Scania  ad  Lapponiae 
fines).  Golor  pauUo  variabilis,  sed  latera  semper 
a  dorso  et  ventre  paullo  discoloria ,  limite  fere 
definito.  Junior es  colore  similes,  cauda  sub- 

crassiore,  tereti,  parum  breviore.  (46  niillim. 

+  cauda  34,  planta  11,  caput  21).  —  S.  Araiieus 
L  Fn.  Sv.  et  jNn^ssoN  Skand.  fauna,  nec  recen- 

tioruui  (conf.  antea  ad  S,  russuhuii),  S»  t  et  ra- 
gonurus  Herm.  De  sjnonjmis  niultis  v.  Selys 
microinamm.  et  Nathusius  1.  c. 

Habitat  in  Europa  tota:  Italia  Ronap.,  Britan- 
nia  Jenyns,  Suecia  tota,  (sc.  freqvcns  usque  in 
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Jemtland.  Specimina  Lipponica  non  vidi.  Nor- 
vegica,  e  niaxime  boreali  regione,  quse  citat 
Nilsson,  secunduni  Gunnerum,  ulterius  exami- 

naiida).  An  quoque  extra  Europam  obveniat  adhuc 
incertum  est,  S.  araneus  Pall  Zoogr.  e  Sibiria,  alius 
esse  videtur:  vix  S.  rus  salus  ̂   forsixn  S.  rusticus, 

—  S.  castaneus  Jenyns,  e  Britannia,  vix  difFert. 

—  iS.  labiosusJE^.  e.  Germaiiia,  rostro  tumido/'fere 
ut  in  S.  fodiente",  videtur  ulteriore  examine 
dignus.    De  utroque  videas  Selys  Micromamm. 

rusticus  Jenyns  Ann.  of  Nat.  Hist.  1838.  Selys 

microm.  —  Fuscescente-griseus  subtus  pallidus, 
cauda  longiore,  cylindrica,  concolore,  dense  pilosa. 

—  "Dentes  intermedii  sensim  decrescentes:"  3:tiuni 
tamen  paullo  majorem  quam  2:um,  et  aequalem 
l:mo  invenio.  5:us  parum  angustior  quam  4:us. 

Rostrum  evidenter  tenuius  et  pedes  antici  mino- 
res  qv.  in  S.  vulgari.  Limes  colorum,  non  de- 
finitus,  transit  media  latera  corporis;  latera  autem 
non,  ut  prioris,  discoloria.  Pedes  grisei.  64 

mill  +  cauda  39  (Jen.;  ipse  in  spec.  sicco  in- 
venio: 55  mill  +  cauda  per  se  38,  c.  pilis  42). 

Crederem  liunc  e.sse  juniorem  S.  vidgarem,  nisi 
multos  non  majores,  vel  etiam  paullo  minores 

vidissem,  denlibus  et  pictura  S.  vulgaris  pice- 
ditos.  Sequenti  multo  magis  aflinis  videtur, 

si  revera  diifert.  —  Britannia,  (forte  in  Gallia  et 

Belgia  Set.ys).  Unicom  specimen,  supra  descrip- 
tum ,  e  Jemtland  Suecia^  obtinui,  decembri  captum. 

—  S.  Iiibcrnicus  Jenyns  1.  c.  Selys  Microm. 
(paullo  minor,  cauda  subnuda.  De  cetero  si- 
niillimus.  A  sequente  vix  dilferre  videtur.  52 

mill  4- cauda  32,  Ji  n.    Hibernia.    Pson  vidi). 

S.  p  vi^nuvus  Pam.as  Zoogr.  Gi.oger.  nifescenti-fusciis, 
subtus  subg risescens,   jugido  pectoreque  albidis; 
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Rostro  longissimo,  tenui.  Cauda  longa  basi  con- 
stricta,  pilis  deiisis  (pro  vertebris  verticillatim 

prominulis,  sec.  Pallas  et  Duvernoy,  sed  veri- 
similiter  taiitum  in  siccatis;  qvod  in  2  priori- 
bus  non  observ  avi).  Dentes  sec  Gloger  et  Du  v. 
ut  in  S.  communi;  sed  figura  Duvernoyi  eos 
paullo  aliter  (sc.  d.  interm.  2,  3,  4  aequales) 

praebet.  —  48  millim  +  cauda  32;  planta  11 
(sec.  Pallas,  qvod  sat  bene  cum  figura  Duvernoyi 
con venit;  hic  vero  mensuras  non  affert).  Sec. 

Gloger  pedes  pure  albi  sunt;  postici  ratione  cor- 
poris  paullo  longiores,  antici  vero  minores  qv. 
in  S.  vulgari;  aures  fere  nudae;  caudae  pili  et 
praesertim  annuli  basin  versus  tenuissimi;  longit. 
44  millim  +  cauda  praeter  pilos  35,  caput  19. 
Rostrum  ultra  dentes  fere  4.  —  Hab.  ad  flumen 
Rhenum  Du  v.,  in  Silesia  GL,  ad  Ob  et  Jenisei 

Pall.  —  (Conf.  Gloger  Act.  A  c.  Caes.  Leop.  XIII, 
2  p.  283  tab.  25.  Duvernoy  Guer.  Mag.  1842 

c.  fig.;  —  Selys  Microm.;  —  Natbusius  1.  c,  a 
qvibiis  synonyma  citantur.    Ipse  non  vidi). 

iS.  Antinorii  Bonap.  fn.  Ital.  1841.  "Flavocarneus, 

oculo  retro  posito,  cauda  corpore  longiore." 
poU.  +  cauda  2,  planta  6  lin.  caput  10^;arostro 

pone  oc.  5;"  (i  e.  52  mill.  +  cauda  54;  pl.  13| 
caput  32|;  rostr.  pone  oc.  11).  Similis  igitur 
videtur  S.  rustico,  sed  cauda  longissima  diifert. 
Patria  incerta.  A  Princ.  Bonåparte  descriptus 
ad  specimen  in  museeo  Turinensi  asservatum. 

Subg.  3.    Crossopus  Wagl. 

{Hydrosorex  Duvernoy  in  scriptis  rec.  Aniphisorex 
illi    olim,  et  Gray).     Pedibus  posticis  magnis, 
margine  caudaque  subtus  dense  ciliatis. 
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Dentes  apice  plus  minusve  picei.  Primores 
inferioies  margine  iiitegro  vel  levissime  siiiuato; 

siipeiioium  cuspis  basalis  brevis.  Intermedii:  su- 
periores  4;  inferior  2:us  bicuspis. 

Rastrum  dilatatum,  forma  fere  parabolica. 
Rhinarium  breve,  medio  parura  inipressum. 

Aures  vellere  obtectoe. 

Pedes  postici  magni:  longitudo  a  talo  fere 
cequat  distantiam  a  naso  ad  aures;  lati,  digito  et 

margine  externo  introrsum  plicatili.  Ungues  an- 
lici  minores. 

Cauda  longa  tenuis,  apice  cora pressa,  linea 
media  inferiori  margineque  apicis  dense,  longius 
pilosis,  quod  vero  in  siccatis  parum  apparet. 

S.  fodiens  Pall.  Europa  tota  ab  Italia  ad  Lappo- 
niam;  Sibiria  et  Asia  media,  usque  ad  Lenam 

et  Mongoliam;  Pallas  et  rec.  —  INiger  subtus  albus; 
colore  et  longitudine  caudae  sat  variabilis.  Spe- 

cimina  suecana  longitudine  plerumque  80 — 90 
millim ,  + cauda  praeter  pilos  52 — 61;  planta  c. 
u.  20|;  caput  28;  ad  oculos  12^.  Macnia  albida 
ad  oculos,  vel  in  margine  auris,  in  utroque  sexu 

vel  adest  vel  deest.  Macula  juguli,  striola  ven- 
tris  media  et  signum  V-forme  ani,  nigra,  non 
minus  variabilia.  —  Synonyma  numerosissima 
exposuit  Nathustus;  nec  non  Sft.ys  [S.  fodiens 
et  S,  ciliatus).  S,  catialiculntiis  Ljl^gh  et  Swartz 
Vetensk.  Ac.  Handl.  1806  est  pullus  bujus,  sed 
pessime  delineatus. 
—  Obs.  DuvERNOY  describit  caudam  interdum  e 

medio  tantum  ciliatam,  qvod  apud  nos  non  vidi, 
nisi  in  sp.  junioribus  siccatis;  carina  enim  pilosa 
a  basi  ad  medium  caudas  humilior,  et  semper 

tota,  in  junioribus,  minus  evidenter  apparet. 

—  f''(tr.  sul)tus  quoquc  nigricans,  macida  auris albida,  nuUa  ad  oculum.  {S,  ciliatus  Sow.  Selys 
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ex  parte).  Colore  sat  dissiinilis  appaiet,  sed  formis 
intermediis  ad  communem  transit.  Hasc  varietas 
ill  Suecia  non  in  venia. 

S.  palustrls  RicH.  fn.  bor  Am.;  Fischer  p.  580.  Ex 
America  sept.  interiore.  Subtiis  cinereus,  siipra 

nigro-cinereus.  90  millini  +  cauda  66  planta  18 
(ideo  planta  paullo  brevior  apparet  quara  in  S. 
fodiente).    Non  vidi. 

tS'.  platycephaJus  Schlegei.  in  Sieboldi  Fn.  Jap.  Mam. 
p.  23,  tab.  5  fig.  I.  saturate  cinereus,  supra 

fusco-nebalosus.  Cauda  in  icone  longitudine  cor- 
poris  cuni  capite.  Magnitudo  vS.  indici.  (Mensuree 

omissae;  Descriptio  non  magis  quam  icon  for- 
mam  hane  memorabilem  illustrat).  Japan. 

Sorices  incerti. 

S.  serpentarius  Is.  Geoffr.  ubi  descriptus? 

iS".  pusiUus  S.  G.  Gmei.in.  Fischer  Synopsis  p.  259; 
e  Persia  boreali.  An  dist.  sp.  e  subg.  l:mo;  forte 

S.  suaveolens?  ("supra  canus,  subtus  cinereus; 
cauda  brevi  sub-disticha;  pilis  albidis.  Dentes 
intermedii  supra  3:  l:o  longiore;  primores  infra 
4,  truncati(!).  Aures  rotundatae.  1  poU  7  lin 

+  cauda  1.  i)." 

iS.  Araneus  Pall.  Zoogr.  "in  tota  Sibiria  usque  ad 
mare  glaciale  et  orientale,  in  locis  subhumidis." 
An  distinctus  a  S.  russulo,  quod  patria  borealis 
suadere  videtur;  forte  S.  rusticus?  (Cauda  obsolete 

tetragona  ,  nudiuscula;  color  fuscus;  vellus  largum, 
pulchre  nitidum!). 

S.  Gmelini  Pall.  Zoogr.  et  Icones  X,3.  Fischer 

Syn.  253  —  Ex  Hyrcania. -~  "S.  russulus?"  Se- 

lys;  sed  "aures  prominulae  nullae,"  Pallas.  "Ju v. 
major  quam  S.  pygmaeus;  rostrum  minus  elon- 
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gatum  quam  iii  S.  araiieo  Pallasii.  Grisoo-fer- 

rugiiieus  subtus  lulescens;  pedes  simplices'^  Pall 
1.  c.    Vix  idem  ac  S»  pusillus  supra. 

S-  coronatus  Miixet.  Fischer  Synops  580;  e  Gallia; 
capite  superne  saturatius  colorato;  est  varietas 
S.  vulgaris  vel  rnstici  secuiidum  Selys  p.  20. 

S.  surinamensis  Gmemn  Syst.  Nat.  p.  114.  Fischer 
Syn.  257.  e  Surinam!  Structurå  pedum  affinis 
S.  fodienti.  Hic,  nisi  patria  falso  proposita, 
solus  est  Sorex  ex  America  meridionali  indica- 
tus;  na  ni  hrasiliensis  Erxl.  sec.  Marcgrav 

et  BuFFON,  ut  jam  pridem  observatum  inveni- 
mus,  est  species  Didelphis,  (conf.  D.  tristriatam 
Fischer  Syn.  p.  269). 

S.  caroUnensis  Baciiman  1.  c,  ex  America  septem- 
trionaii;  est  subgeneris  S.  brevicaudati  sec.  Gray, 
sed  dentes  molares  supra  5  secundum  Bachman. 

S.  cinereus  Bachman.  Ex  Amer.  sept.,  dentibus 
interm.  ̂ !? 

S.  fimbripes  Bachman.  Amer.  sept.  Dentes  interm.  | , 
molares  |!? 

S.  Kinezumi  Scht.egel  in  Sieboldi  Fauna  Japon. 
Mamm.  tab.  V  fig.  3,  et  cranium  tab.  IV  fig.  cc. 

(Has  tabulas  sub  impressione  hujus  folii  accipio; 

descriptio  nondum  prodiit).  Icones  citatae,  qua- 
les  sunt,  animal  repraesentant  sat  alline  S.  leuco- 
donti  et  russulo:  auriculis  prominulis,  cauda  tenui, 
dentibus  albis;  sed  dubius  haereo,  nam  in  eodem 

opere  pag  23  expressis  verbis  dicitur:  nulluni 
Soricem  in  Japonia  esse  inventuni  e  subdivisione 

Crocidura  j  "cui  sp.  europeoe  S.  leucodon  et  S.  ara- 
iieus  adnumerantiir.''  Icon  tota,  etiam  in  ventre, 
nigro-fusca,  magnitudine  S.  leucodontis. 



Om  Professor  J.   Hedenborgs  in- 

saimlingar  af  Däggdjur  i  Nordöstra 

Africa  och  Arabien. 

af 

CARL  J.  SUNDE  Y  ALL. 

T  ill  de  verldstrakter  utom  Europa,  h vilkas  verte- 
brat-fauna  börjat  blifva  ined  någorlunda  utförligliet 
bekant,  hörer  nordöstra  delen  af  Afrika,  innefat- 

tande Nilfiodens  område  från  Abyssinien  och  Sen- 
naar  till  Delta,  jemte  den  närmast  intill  Egypten 
gränsande  delen  af  Asien,  livilken  vanligtvis  alltid 
blifvit  besökt  af  samma  resande  som  nilländerne. 

Skattbara  bidrag  till  demia  kännedom  erböllos  ge- 
nom äldre  resande:  Hasselqvist,  Forskål,  Bruce, 

OiJViER  m.  fl.  och  genom  den  stora  Fransyska  ex- 
peditionen till  Egypten.  Ännu  betydligare  blefvo 

de  som  lemnades  af  Hemprich  och  Ehrenberg, 

och  som  till  en  del  blifvit  bekantgjorde  af  den  sed- 
nare,  uti  dess  praktfulla  Sjinboice  phjsicce ,  1828 

till  början  af  1830-talet;  men  alla  öfverträlFades 
vida  af  Ruppelt.,  som  under  3:ne  stora  resor  ända 

till  det  nämnda  områdets  gränser,  mellan  åren 
1822  och  1834,  med  utmärkt  framgång  undersökte 

dessa  länders  vertebrerade  djur.  Resultaterne  af  hans 
forskningar  hafva   blifvit  kungjorde  genom  2:ne 
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stora  plaiicheverk,  neraligeii:  Jilas  zu  Riippells 
Reise ^  bearbetad  af  Cretzschmar  och  innefattande 

det  hiifvudsakliga  nja  från  R:s  första  resa,  till 
Kordofan,  och  den  andra  kring  röda  hafvet;  samt 
Neue  Wirhelthiere  zu  der  Fauna  von  Abjssinien 

efter  hemkomsten  utgifven  af  Ruppell  sjelf  och  af- 
slutad  1840;  h vartill  komma  betydliga  tillägg  af 

R.  uti  Museum  Senkenber-^iamun  vol.  3,  1842. 
INågot  sednare  än  Ruppelt.  besökte  Hedenborg 

Nilländerne.  Han  var  ej  utrustad  med  så  rikliga 
hjelpmedel  som  sin  närmaste  föregångare,  och  ägde 
derföre  h varken  tillfälle  att  förnja  det  en  gång 
gjorda  besöket  i  de  aflägsnaste  trakterne,  eller  att 
göra  detta  så  långvarigt  som  han  önskat,  och  han 
var  dessutom  inskränkt  till  att  blott  lita  på  sin 
enskllta  personliga  förmåga;  men  de  samlingar  och 
anteckningar  han  hemfört  från  dessa  ovänliga  och 

osunda  trakter  äro  så  betydliga,  att  man  på  det 

högsta  måste  prisa  det  nit,  h varigenom  han  kun- 
nat åstadkomma  så  mycket,  h vilket  blir  desto 

märkligare  då  han  ej  inskränkt  sig  till  undersök- 
ningen af  de  vertebrerade  djuren,  utan  med  lika 

framgång  omfattat  de  lägre  djurklasserna. 
En  kort  underrättelse  om  Hede>'borgs  resor 

finnes  intagen  uti  Vetenskaps  Akademiens  Zoologi- 
ska årsberättelse  år  1836,  och  då  dessutom  hans 

dagbok  snart  kommer  att  fullständigt  utgifvas,be- 
höfver  det  ej  här  mycket  ordas  deröfver,  men  för 
atl  lätta  öfversigten  af  de  uppgifter,  som  komma 
att  lemnas  i  det  följande,  bör  dock  anföras,  att 

Hedeneorg  år  1833  gjoide  en  betydlig  resa  i 
Egypten  och  Petraeiska  Arabien,  till  Sinai,  och 

att  han  följande  året,  1834,  då  RiippET.i.  återvän- 
de från  sin  sednaste  resa,  till  Abyssinien,  i  Au- 

gusti månad  begaf  sig  söderut,  i  afsigt  att  fram- 
tränga  så  långt  som  möjligt  inåt  det  okända  inre 
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Afrika.  Han  uppehöll  sig  ej  förr  än  i  Dongola 
och  Sennaar,  hvarest  han  redan  inträffade  före 

årets  skit,  och  här  var  det  som  han  egentligen 

började  sina  undersökningar;  först  utmed  blå  ni- 
len  till  gränsen  af  Abyssinien ,  och  derefter  utmed 

hvita  nilen.  De  sydligaste  punkter  han  uppnådde 
voro  Rozeres  vid  blå  nilen  och  Gebel  GouJ  mel- 

lan båda  floderne,  båda  vid  11°  nordlig  latitud; 
men  de  vida  betydligaste  insamlingarne  gjordes  i 
de  rika,  men  högst  osunda,  och  blolt  af  ett  ringa 

antal  menniskor  af  den  lägsta  bildningsgrad,  be- 
bodda trakterne  kring  hvita  nilen,  vid  gränsen  till 

Kordofan,  nära  samma  latitud.  Under  sednare 
delen  af  1835  återvände  han  emot  Alexandria , 

dit  han  ankom  i  början  af  1836  med  rika  sam- 
lingar, men  med  en  af  klimatet  nära  förstörd  helsa. 

De  samlingar,  som  blifvit  hemsända  från  dessa 

resor,  hafva  af  många  orsaker  ej  ännu  hunnit  gran- 
skas med  all  den  uppmärksamhet  de  förtjena; 

men  sedan  denna  orransknins:  under  de  sednare 
2:ne  åren  börjat  med  allvar  företagas,  hoppas  jag 
att  publicerandet  deraf  småningom  kan  fortgå.  För 
denna  gången  får  jag  lemna  en  förteckning  på  de 
hemsända  däggdjuren,  med  beskrifning  af  de  nya 
arter  som  deribland  finnas,  dock  med  förbehåll 
att  sedan  återkomma  till  samma  ämne,  så  snart 

en  del  upplysningar  hunnit  inhämtas,  hvilka  ännu 
saknas  öfver  flera  bland  arterna. 

Nedanstående  namnlista  innefattar  nära  70  ar- 

ter, eller  hälfteii  af  hela  det  antal,  som  före  Heden- 
borg var  bekänt  frän  de  af  honom  besökta  län- 

derna, hvilket  uppgick  till  nära  140  arter; 
men  bland  dessa  70  finnas  12  alldeles  nya  och 

dessutom  5  som  ej  förr  varit  kände  från  det  om- 
råde vi  omtala.  Dettas  fauna  har  alltså  hittills 

genom  Hedenborgs  undersökningar  blifvit  ökad  med 
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17  arter,  eller  nära  ̂   af  hela  antalet;  men  om 

man  ensamt  fäster  afseende  på  Sennaars  fauna, 

liar  den  vunnit  en  flerdubbelt  större  tillökning, 
då  H.  der  träffat  flera  djurarter  som  Ruppell  en- 

dast funnit  i  Abjssiiiien,  och  dessutom  detta  sist- 

nämnda land  har  mycket  eget,  som  måste  afgå 
från   det   i   närliggande   länder  befintliga  antalet. 

Såsom  de  märkvärdigaste  däggdjur,  h vilka  H.  upp- 
täckt, kunna  nämnas  den  nedanföre  beskrifna  nya 

formen  af  slägtet  Orjcteropus j  h vilket  förut  en- 
dast var  kändt  från  Afrikas  sydspets,  samt  en 

Manis j  som  tyckes  tillhöra  den  art,  hvilken  förr 
var  känd  från  nyssnämnde  trakt.  Då  endast  dessa 
2:ne  arter  af  ordn.  Bruta  blifvit  kände  från  INilom- 

rådet,  tillhör  det  H.,  att  derstädes  hafva  upptäckt 
tillvaron  af  hela  denna  Ordo. 

Då  de  af  Hedenborg  och  Ruppell  beresta  län- 

derna innefatta  en  vidd,  som  är  någorlunda  lika 

med  hela  Skandinaviens  '••),  skulle  en  jemförelse  af 
bådas  fauner  vara  så  mycket  mera  interessant. 

Men  då  blott  få  däggdjursarter  ännu  kunna  åter- 
stå att  upptäcka  i  Skandinavien,  är  förhållandet 

helt  olika  med  JNil-området,  och  man  måste  aldra 
minst  öka  dess  artantal  till  200  innan  jem föreisen 

kan  anses  någorlunda  riktig;  eller,  då  denna  till- 
ökning ej  kan  göras  med  någorlunda  säkerhet ,  vore 

det  bättre  att  anställa  jemförelsen  med  vår  Huma 

under  en  period,  då  tlcnna  var  känd  i  ett  förhål- 
lande, som  kan  anses  jemförligt  med  den  nuva- 

rande kännedomen  om  nordöstra  Afrikas,  och  jag 
tror  mi"  ej  fela  mycket  uti  att  anse  Linnés  fauna 

*)  Don  innefattar  något  öfver  20  latitudsgratler ,  mellan 
Kr  och  31«;  Skandinavien  blott  16,  mellan  55^°  och 
7P,  bada  i  en  lanq,  smal  sträckning  åt  Norr  ocli  Söder. 
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Suecica  frainslälla  vår  tauna  vid  tlcuiia  utveck- 

lingsgrad. —  Vi  känna  nu  54  däggdjursarter  i  vårt 
land;  Linnet  fauna  upptager  53,  men  derifrån 

måste  afgå  16,  såsom  ej  hitliörande,  nemligeii  tam- 
djur, Finska  arter  och  dubbelt  anförda  namn; 

alltså  återstå  kn;ippt  40,  att  jemföra  med  de  im 
kända,  nära  16(),  från  Nilouirådet.  Det  landet, 

som  genomskäres  af  vändkretsen,  synes  alltså  äga 
en  fyrdubbelt  rikare  däggdjurs  fauna,  än  det  som 

tudelas  af  polcirkeln.  Men  h vardera  af  dessa  om- 
råden innefattar  2:ne  regioner  af  alldeles  olika  na- 
turlig beska fFeidiet,  och  som  bebos  af  helt  olika 

djurarter.  Skandinavien  utgöres  nemligen  l:o  af 
det  odlingsbara  landet,  det  egentliga  Sverige  och 

Nori'ige;  samt  2:o  af  Lappland (med  inbegrepp 
af  Finmarken  och  fjälltrakterne).  —  Nilområdet  ut- 

göres likaledes:  l:o  af  en  Nordlig  del,  omgifven 
och  till  större  delen  bestående  af  nakna  sandöknar , 

samt  2:o  en  sjdllg  del,  h vilken  tyckes  börja  om- 

kring 16"  latitud,  och  som  utmärker  sig  genom  en 
ojemförligt  rikare  natur.  Den  norra  delen  har  en 
fauna,  som  nära  öfverensstämmer  med  den  i  det 

öfriga  nästan  lika  beskafiade  norra  Afrika,  samt  i 

det  bredvid  liggande  Arabien.  Det  är  märkvär- 
digt att  se  den  öfvereiisstämmelse,  som  finnes  mel- 
lan djuren  i  dessa  länder  och  uti  de  vida  nord- 

ligare, temligen  kalla  steppländerne  i  medlersta 

Asien.  Faunan  är  temligen  fattig,  och  af  Mamma- 
lia  äro  de  båda  utmärkta  slägtena  Dlpus  och  Ca- 
melus  uteslutande  tillhöriga  båda  dessa  trakter,  samt 

utgöra  deras  mest  Karakteristika  former,  oberäknadt 
Hästslägtet  i  Asien,  som  först  i  södra  Afrikas 

steppländer  återfinnes.  Antllope  Dorcas  uti  det 
ena  området  motsvaras  fullkomligt  af  den  ganska 
föga  skilda  A,  siibgiUturosa  i  det  andra  o.  s.  v. 

K.  v.  Acad.  Handl.  1842.  13 
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Söder  om  den  nämnda  gränsen,  16"  lat.,  vidtager 

dereniot  en  del  al'  Sudan,  med  rikligare  och  helt andra  former,  som  visa  en  utmärkt  öfverensstäm- 
melse  med  dem  i  vestra  och  södra  Afrika.  Jemte 

Negerfolken  framträda  nendigen  här,  såsom  ofta 
blifvit  anmärkt,  den  egentligen  egna  Afrikanska 

faunan,  med  Elefanter,  Nosliörni?i<^ar Hippopo- 
tamus  y  Manis  j,  Orycteropus ,  Giraff  en  ̂   talrika  ar- 

ter af  Antiloper j  Bos  caffer ^  sträfhäriga  Ekor- 
rar j,  talrika  små  rofdjur  och  isynnerhet  Aporna 

af  subgenera  Cercopitliecus  j,  Colobus ^  Papio  och 
Otolicnus j  hvilka  äro  nära  ensamt  tillhöriga  Afrika, 
men  nästan  saknas  i  dess  norra  del. 

Efter  dessa  förntsände  anmärkningar  kunna 
vi  sammanfatta  jemförelsen  i  följande  tabell: 

Mammalia  i i  Sve- 
rige /  enl. 

\  Linn. 

\  Norra 

)  Nilomr. 

Södra 
Nilomr. 

Quadrumana    .  . 

—  1 

7 

Chiroptera 9 (2) 

—  12 

12 Feras 
9  (9) K)  (10) 

—  11 29 

Bestiolae  ''•) 
1  . 4 

(.■^) 
-  4 

7 

Gli  res 
8  (5) 

12 
(8) 

—  24 

30 
Bruta 2 

Pecora 
1  (1) 

3 (3) 

—  6 21 

Belluas 

-  1 
6 

Phocacea 
4  (1) 3 0)   7 • 

Cete 
4  (:^) 2 (1) 2 

27(19) 43  (28) 
—  59 

116. 

*}  SoiHiX,  Talpa  etc:  Linnes  Beslioe.  Uti  den  näslföre- 
gäende  afhvindlinsjen  om  slägtet  Sorex ,  har  jag  an- 

fört skälen  lör  nanuifcirändringen. 
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Gemensamme  för  Sverige  och  Lapphuid  öro: 
7  Ferce,  1  Sorex,  6  G  ii  res,  1  Phoca,  1  Cetjice,  s:a  16 

alltså  hela  antalet  för  Skandinavien  =  54.  ■••) 
Kände   gemensainine   arter   för  Norra  och  Södra 

Nilomrädet  äro  endast:   1  Chiropter,  7  Ferae, 
2  Bestiolce,  7  Glires,  2  Pecora,  =  19  aiter. 
Således  hela  kända  art-antalet  i  Nilområdet  156 
arter 

För  Sverige  och  Nil-länderne  anföras  blott  5 
gemensamma  arter,  nemligen  Mus  dccumauus , 
Rattus  och  Muscuhis  h vilka  fiinias  i  husen  nti 

Egypten  såsom  hos  oss,  men  ej  i  södra  Nil-om- 
rådet;  samt  VespertUio  Pipistrellus  och  aiiri- 
tuSj  af  h  vilka  Ruppeli.  funnit  varieteter  i  Abyssini- 
en.  Den  sednare  anföres  dessutom  från  Egyp- 

ten af  Geoffroy. 

Det  ringa  antalet  af  gemensamma  arter  i  de 
båda  delarne  af  Nilområdet  utvisar  en  större  grad 
af  olikhet  dem  emellan,  än  man  skulle  förmoda 

vid  en  så  ringa  skillnad  i  klimaten.  Den  är  jem- 
förelsevis  st<)rre,  än  mellan  Sverige  och  Lappland, 
och  blir  så  mycket  märkligare  dä  man  finner,  att 

södra  delen  har  ett  vida  större  antal  arter  gemen- 

*)  Oär  inberäkiias  endast  de,  som  jag  med  full  öTvei-- 
tygelse  kan  anse  såsom  skilda  arter,  oeli  som  med 
säkerhet  är  kända  såsom  ständiga  invånare  af  vår 
lialfö. 

*)  Härtill  torde  komma  en  eller  annan  art,  som  anföres 
från  dessa  länder  i  spridda  skriftei-,  livilka  kunnat 
undgå  min  efterspaning.  RiippELL  anförer  132  arter, 
afhvilka  han  sjelf  sett  eller  hemfört  de  flesta.  Några  af 
Eheenbeeg  anförda  arter  af  Canis  ̂   Felis  och  Lepus , 
om  hvilkas  arträttighet  jag  ej  är  fullt  föivissad,  äro 
utelemnade.  Rhmoceros  omtalas  väl  ej  af  nyai-e  re- 

sande, men  jag  har  dock  inberäknat  en  art  af  della 
slägte  efter  Bruces  och  Förskals  iip[>gifter,  och  de! la 
är  det  enda  djni"  jag  på  löslig  grund  upptagit. 
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sam  me  med  den  långt  aflrigsna  sydspetsen  af 
Afrika,  som  är  belägen  utanför  södra  vändkretsen, 

och  således  till  klimatet  bör  närmast  likna  Egyp- 
ten. Detta  gemensamma  artantal  är  nemligen:  4 

Chiroptera,  1.5  Feroe,  4  Glires,  2  Briita,  4  Pecora 

ocb  3  Pachydermer;  tillhopa  30  arter,  utom  ett  be- 
tydligt antal  analoga  djur  på  båda  ställena,  hvilka 

till  en  del  stå  h varandra  så  nära,  att  man  stad- 
nar  i  villrådighet  huruvida  man  kan  anse  dem 
såsom  skilda  arter,  eller  såsom  blotta  varieteter,  t.  ex. 

Antilope  Oryx  Pall  och  A.  Beisa  Riipp.,  A.  sjl- 
vatica  och  A.  decuJa  R.,  Siinia  pjgerjthra  ¥y. 
Guv.  och  S.  subviridis ,  Ftlis  maniculata  och  F, 

caffra  o.  s.  v.  Ej  mindre,  eller  kanhända  ännu 

större  är  öfverensstämmelsen  med  Sene^^al  och 
Guinea h  varifrån  vi  dock  ännu  känna  alltför  li- 

tet af  de  mindre  djuren,  for  att  kumia  anställa  en 

jemförelse. 
Vid  genomseendet  af  listan  pä  de  däggdjurs- 

arter, som  tillhöra  de  ofvan  jemförda  regionerne, 
blir  man  strax  varse  den  olikhet,  som  tillhörer 
båda  verldsdelarne  i  allmänhet.  De  enda  vilda 

Pecora,  som  förekomma  i  Skandinavien,  äro  nemligen 

Hjortarter  j,  och  ordningarne  F^rce  och  Glires  utgöras 
till  en  ganska  betydlig  del  af  slågtena  Mustehi 
och  Hfpudcvus j,  hvilka  alla  saknas  i  Afrika  (med 

undantag  af  en  enda  Mustela  i  den  nordligaste  de- 

len af  ISillaiKh^l,  ocli  denna  säges  dessutom  vara 
dit  införd).  De  tre  nämnda  formerna  ersättas  i 
det  Afrikanska  landet  af  de  talrika  arterna  Anti- 

lope j  Viverra  Liini.  och  JA^/vo/ze^- m.  fl.  närslag  tade 
Glires,  hvilka  alla  saknas  i  Europa,  eller  blott  fö- 

rekomma vitl  dess  yttersta  gränser,  med  en  enda 
art  af  hvardera.  Hjorlarne  ersattes  dessutom  ej 
i  Afrika  af  de  egentliga  Antiloperna,  som  tillhöra 
öknen  och  ste])plander,  och  hvaraf  en  art ,  A.  Saiga, 
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förekommer  i  Ryska  stepperna;  utan  af  de  arter, 

som  utgöra  de  nyare  slägtena  Sjlvicapra  och  Ce- 
phalopus j,  h vilka  lefva  ensamme  eller  parvis,  i 
bevuxen  mark,  och  nästan  endast  tillhöra  Afrika 

söder  om  tropikerne.  Qvadrumaner  och  Bruta 

tillhöra  ej  Europa,  och  BjönisJägtet  tyckes  ej  fin- 
nas i  Afrika  —  Men  alla  dessa  anförda  formerna 

förekomma  i  södia  Asien;  ty  Antilope  chicara  till- 
hörer  den  nyssnämnda  formen  af  Antiloper,  som 
annars  är  den  mest  egna  för  Afrika.  Europas  och 

Afrikas  fauner  kunna  alltså  anses  säsom  utgrenin- 

gar,  med  helt  olika  karakter,  af  den  Asiatiska,  så- 
lunda, att  Europas  knappt  äger  någon  egenhet, 

h varigenom  den  skiljer  sig  från  norra  Asiens,  men 
att  Afrikas,  söder  om  öknarne,  framställer  sig 

såsom  mera  eget  utbildad.  De  cosmopolitiska  släg- 
tena Felis ,  Canis  y  Lepus  ̂   Mus  och  Vespertilio 

förekomma  i  alla  verldsdelar  utom  Australien,  utan 

att  visa  lokala  grupp-egenheter. 
Den  ofvanslående  tabellen  är  en  ytterligare  be- 

kräftelse på  de  till  en  del  förr  anmärkta  satserna ,  att: 

Rof djuren  finnas  öfverallt  i  ungefär  lika  proportion; 
Pecora,  Glires  och  Bestioice  finnas  öfverallt,  och 

bli  ganska  talrika  mot  eqvatorn,  men  aftaga  starkt 
mot  polerne; 

Chiroptera  på  samma  sätt,  men  de  upphöra  all- 

deles i  polcirkelns  grannskap,  hvarest  de  ej  fin- 
na någon  natt  under  sommaren; 

J pornej,  Bruta  och  Pachjdermerne  tillhöra  endast 
varmare  klimater; 

Phocacea  tyckes  dereraot  tillhöra  de  kallare. 

Cete  hade  rätteligen  kunnat  utelemnas  då  de  till- 
höra oceanen  och  ej  landet,  samt  derföre  synas 

föga  i  Nordostafrikas  fainia.  Men  de  äro  lika 
talrika  i  de  varma,  som  i  de  kalla  hafven. 
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Vid  tRerföljcinde  förteckning  bör  j^loU  an- 
märkas, att  den  ensamt  inskränker  sig  till  de  af 

Hedenborg  liemsände  djurarterne,  utan  att  tillika 
innefatta  några  arter  från  samma  länder,  hvilka 
han  sett  utan  att  kunna  erhålla  eller  hitskicka  dem. 

Af  de  flesta  nedanstående  arterna  hafva  flera  exem- 

plar hitkommit. 

Simia  subviridis  Fr.  Cl  v.  (S.  griseo-vi- 

ridis  rec),  från  Sennaar"^'). 
—  pjrrhonotos  Ehr   d:o 
—  Anubis  Fr.  Cuv.  d:o 

Otolicnus  Teng  Hede>b.  n.  sp.  (se  nedan 
Obs,  1)  Bahr  el  Abiad. 

Pteropus  stramineus  Te^i.  ?  (2)  .  .  .  Sennaar. 
Megaderma  fröns  Geoffr.      $  ju  v.  (3). 

"iu  arboribus,  Bahr  el  Abiad." 
JNycteris  thebnica  Geoffr.  (3)    .    .    .  d:o 

Dysopes  Midas  Hbg.  n.  sp.  (3)      .    .  d:o 

Felis  maniculata  Kiipp.  Tem.  (=  Booted 

Ljnx  Bruce,  qui  ad  F.  caliga- 
tam  citat  ur)   d:o 

—  chaus  Giii.D  Egyptus  sup. 
Ett   annat   exemplar,   äfven  från 

öfre  Egvpten,  har  Riksmuseum  er- 
hållit af  Hr  Kapten  Cronstiand. 

—  Caracal  L   Nubia. 

Hyrena  slriata,  var.  pilis  caud^T  rutilis  Sennaar. 
ej  förr  känd  från  så  sydlig  latitud, 

■*)  Med  Sennaar^'  lorslås  licia  landet  mellan  båda  flo- 
derna, och  ej  traklen  kring  släden  Sennaar,  hvarej-t 

HjiDE?iBOi\G  ej  uppehöU  >ig. 
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Caiiis  variegatus  CnzM.  Piiipp.  (4)     .    .  Seniiaar, 

—  lupasler  Ehr.,  G.  A  uthus  Crzm.  Riipp.  (4j  d:o 
—  —    var.  (C.  riparius?  Ehr.)  (4)  d:o 
—  niloticus  Geoffr  Egypten. 
—  famelicus  Crzivi.  Riipp   Sinai. 

—  pallidus  Grz.m.  Rupp.  (5)     ...  Sennaar. 
—  Zerda  Grz:vi.  Riipp.  (5)  .  .  .  Bahr  el  Ab. 

Viverra  Genetta.  var.  dongolana  Ehr.  (6)  d:o 

—  —  var.  senegalensis  Fr.  Guv.  Sennaar. 
Herpestes  Iclineiinion  Egjpten. 
—    leucurus  Ehr  Bahr  el  A  b. 

Lipotus  mellivorus,  Gulo  mellivorus  et 
capensis  auct,  (7)  Sennaar. 

Ictonjx  frenata  n.  sp.  (Mephitis  Afric. 
var.  LicFiT.)  (8)   d:o 

Mustela  Boccaniela  Bechst.  Bonap.;  (9)  Gairo. 

Erinaceus  heterodactylus  n.  sp.  Vetensk. 
Acad.  Handl.  1841  p.  227.  (An 
idera  ac  E.  diadematus  Mus.Senck. 

3 ,  p.  1 59  ?  cu jus  descriptio  mihi  ign.)  Sennaar. 
—  platyotis   n.  sp.  Vet.  Ac.  Handl. 

1841  p.  232  .   Egypten. 
Sorex  Hedenborgi  n.  sp.  in  hoc  voluniine 

supra  descriptus   Sennaar. 

—  sericeus  Hbg.  n.  sp    ibid.     „  d:o 
—  ful  väster  n.  sp.       .  ibid.     „  d:o 

Sciurus  leucoumbrinus  Riipp.  (10)  .  .  Sennaar. 

Mus  decumanus  Pall.  (11)  (interSennari- 
enses  enumeratus,  sed  loco  non  indicato).  ? 

—  alexandrinus  Geoffr.  M.  tectorum 
Savi.  Bonap  

—  var.  niger  colore  Ralti  .  . 

!
 Gair

o  et
 

Alex
andr

ia. 
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Mus  Rattus  L.  .    .  i  a?^^*^  I^• 

{^  Alexandna. —  albipes  Riipp.  (11)  .    .    .    .    .    .  Sennaar. 
—  macrolepis  ii.  sp.  (11)  Rozeres  ad  Bahr  el  Azrak. 
—  orientalis  Crzm.  Rupp.  (subtus  gri- 

sescens) .....     in  domibus  Cahirce. 
—  —    var.  subtus  albus     ....  Sennaar. 

—  (Isomys)  variegatus  Brants  {i2)Arvi- 
cola  niloticus  Desm.     .     in  campis  ̂ Egypti. 

—   idem  var.  (12).      Syikut:  Nubia  supei  ior. 
— -    —    lesticularis  n.  sp.  (12)        Bahr  el  xlbiad. 

Aconiys  cahirinus;  Mus  cah.  Geoffr. 
CuviER  R.  An.     .    in  domibus  Alexandria. 

—  id.  var.  M.  dimidiaLus  Cretzschm. 

(13)  cum  priori  d:o 
—  russatus  Wagner  (14)  ....  Sinai. 
Meriones  GerbiUus  Oliv.  (nec  M.  Geib. 

Riipp.)  Bahr  el  Abiad. 

—  venustus  n.  sp.  (15)  d:o 
—  murinus  n.  sp  (15)    .    .    .    .    .  d:o 
—  crassus  n.  sp.  (15)  .  .  .  .  .  Sinai. 
Psammomys  obesus  Crzivi.  Riipp.  (16) 

in  desertis  Alexandri<3e. 

Dipus  hirtipes  Ltcrt.  .    "Sennaar  et  Nubia  superior." 
—  aegyptius  Licbt  Egypten. 
Lepus  sinaiticus  Eiir  (loco  non  indicato). 

—  aethiopicus    Ehr.    (L.  isabelhnus 
Crzm.?  sed  au  res  niargine  apicis 

extus  nigro)  Sennaar. 

Orycteropus  aHhiopicus  n.  sp.  (17)    Bahr  el  Abiad. 
Manis  Temmincki  Smits  (18)  .        .    .  d:o 
(llipp()])()taiuus  aniphibius  juv.  skänkt  af 

Hr  Gen.-Consul  d' A  nast  as  y  .    .  JNililoden. 
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Hyrax  syi  iacus  Ehr.  .     .  Aiabia  petrasa  et  Semiaar. 
—    habessinicQS?  Ehr.  (19)     .    .    .  Seiinaar. 

Camelopardalis  Giraffa,  3  specimina  (20)  Seniiaar. 

Oryx  leucoryx  Ltcht.  Ehr.  cf^$  .    .    .  d:o 1 A  MIT  . T. 

cl:o 
d:o 

(21)  

Antilope  Da  ma  Pai.i..  d^?  jun. 
—  Soemmerringi  Crzm.  Riipp.     $   .  d:o 
—  Dorcas  L.    d:o 

—  —  var.?  (A.  Kevella  Ham. 

S  mith  nec  Fr.  Gu  v.  )(:/■$  d:o 
—  —  ?  var.  9  (21)    d:o 
—  Kevella  Fr.  Cuv.     ?   .    .    .    .  d:o 

Gapra  Bedeii  Forsk.  Wagner.  (G.  iiubiaiia 
Fr.  Gu  v.;  siiiaitica  Ehr.;  arabica 

Riipp.)  cf^$   Sinai. 
—  Hircus  var.  domest.  sennaariensis  $  Sennaar. 

Observationes  et  Descriptiones. 

1.  Otolicnus  Teng  Hbg.  n.  sp.  cinereus  siibtus  al- 
bus  cauda  cinereo-nigricaiite;  digito  postico  4:o 
longioie.  (Dentes  incisivi  superiores  6  vel  4; 
v.  inf  ra). 

Verisimiliter  G.  Senegalensis  RlIppelli,  non  de- 
scriptus. 

Mai  em  et  feminam  cum  pullulo  lactante  misit 

Hedenborg,  cam  adnotatione:  "Habitat  in  Sennaar 

et  Kordofan,  circa  Bahr  el  Abiad.  KvdhisTejig," 
Mas  et  femina  magnitud ine  et  colore  simillimi. 

Longitudo  190  millim.  (7  poll.  Paris,  vel  7|  Svec.) 

4-  cauda,  praeter  pilos  260  (vertebrae  in  cauda  re- 
stant,  pili   praeterea  20);  caput  48;   au  ris  a  ba- 
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si  ant.  24:  diaiUis  4:us  ant.  20:  dig.  4:uspost.  22; 

planta  64.  —  Gulor  superne  pure  cinereus,  artubiis 
exlus  le  v  i  Ler  flavesceiiti-tiiictis:  subtus  albus.  Vel- 

ins ubique  basi  iiigro-cinereum.  Vasus  superne 
et  fröns  anterior  sordide  alba :  latera  nasi  et  tempora 
fusco-cinerea ,  orbita  intus  late  ni^ricans.  Qiiida 
basi  colore  corporis,  dein  sensini  obscurior:  major 

juirs  pilis  nigrofuscis,  ad  lucem  cinereo  niteuti- 
bas  tecta, 

Rhinariiim  ante  labia  prominens,  autice  nu- 

diiQi  et  liiK^a  impressuni ;  supra  pilosum.  ̂ 'ares 
laterales.  Oculi  magni,  distant  spatio  paidlo  latiore 
qvam  diametro  iinius.  Aiires  fere  nudfe ,  ellipticae, 

margine  integro,  plicis  transversis  fere  8  quasi  costato. 
Digiti  teuues,  toti  liberi ,  antici  paiillo  breviores  qvam 

postici:  in  ntnxjue  pede  4:ns  longior;  dein  3:us, 
5:lis,  2:lis:  diiFerentia  notabili,  sc.  5:us  in  anticis 

6,  in  po^ticis  5  milliin.  brevior  qvam  proximus. 
PoUex  anticus  indice  pauUo  brevior  eique  crassilie 

cTqualis;  posticus  multo  lojigior  et  crassior.  Lngues 
omnes  plani,  lamnares,  forma  ut  Hominis,  prteter 
indicis  postici,  erectimi,  ferinum,  validuni.  Pili 

moUissimi,  tlexuosi;  ventris  omnes  antrorsum  spe- 
ctantes,  et  in  lateribus,  in  limite  colorum,  ut  carina 

prominentes:  cauda?  pauUo  longiores  et  ri^idiorcs, 
n<jn  adpressi. 

Penis  pendiilus.  Scrotum  dense,  ut  corpus, 
pilosum,  sat  eminens,  sed  non  pendulum. 

Mammi^  utrinque  3,  ad  la  lera  veni  ris  si  Ice,  sc, 

mox  pone  }>ecles  anlicos,  2:a  ad  lalera  ihora- 
cis,  3:a  ad  latera  med  ii  veniris.  In  ma  re  null^e 

j^apillce  observantur. 

Pulluhis j  c^,  simillimus  adultis,  sed  in  arlu- 

bus  paidlo  saturalius,  subfulvo-l indus.  Lgngit* 
ad  anuin  120  mill. 
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Dentes:  molares  utr.  ̂ -j-j,  aciite  cuspidati ,  pos- 
trem us  superior  minor,  trigonus,  angulo  iiiterno 

rotiindato,  parum  angustato,  inulto  majore  qnani 

ang.  externo.  Laniarius  superior  in  mare  multo  vali- 
dior  qvain  in  femina;  inferior  obliqne  porrectus, 

inträ  et  fere  pone  snperiorem  situs.  Primores  in- 
feriores  6:  quatuor  medii  conipressissimi. 

Dentes  primores  superiores  4  numerari  possunt, 

sed  initio  sunt  6  et  tandem  vix  nisi  2  persistere  vi- 
dentur.  In  pullulo,  cujus  d.  molaris  postremus 
nondum  erupit,  quattuor  dentes  parvi  incisivi 
superne  apparent,  alveolis  insiti,  sed  non  fixi» 
Inter  hos  adest  vacuum ,  ubi  dentem  minutum ,  si- 

nistro  latere,  in  cute  inveni,  cujus  alveolus  quasi 

punctura  acus  apparet;  dexter  jam  amissus  erat. 
Infemina,  (quae,  licet  mäter  pulkdi,  junior  apparet, 

lineis  pro  musculis  temporalibus  postice  6i  milli- 
metra  distantibus)  utrinque  2  adsunt  dentes  inci- 

sivi superiores,  quorum  internus  paullo  major  est 
quam  externus,  utroqve  in  alveolo  fixo.  Interstitium 
medium  latum,  sed  ob  foramina  incisiva,  usqve 

ad  marginen!  extensa,  tenuissimum.  Mas  tan- 

dem, (qui  senior  apparet,  lineis  pro  musculis  tem- 
poralibus postice  juxta  suturam  sagitalem  positis) 

Iiabet  dentem  validiorem,  1  utrinque,  et  proeterea 
alium,  duplo  minorem,  interne,  in  latere  sinistro; 

dexter  decidit,  sed  alveolus  restat,  paullo  contra- 
ctus.  —  Rationem  magnitudinis  liorum  dentium,  in 
mare  et  femina  inversam,  alii  explicent:  forsan 

irregularis  est,  vel  secundum  sexus  differt?  —  Qvo 
autem  melius  dentium  hujus  animalis  rationem  in- 
telligamus,  cranium  alius  speciei,  e  Senegalia,  qvod 
Parisiis  emi,  comparare  liceat. 

Huic  cranio  (senegalensi)  sunt  6  dentes  inci- 
sivi  superiores,   sc.   utrinque   3,  inlerjecto  vacuo. 
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Dens  exteriius  pcrparmii  minor  est,  arctissime  ad 

laniaiium  appressus;  oinnes  in  alveolis  fixe  inse- 

runtur  '••)  In  osse  intermaxillari,  inter  radices 
dentis  medii  et  inlerni,  apparet  lineola  obsolete 
impressa,  quam  etiani  in  cranio  sennaariensi  invenio. 

Haec  lineola,  et  spatium  parvum  juxta  dentes  lani- 
arios  vacuum,  satis  indicant  dentem  externwn^  in 

craniis  sennaariensibus  adultis,  deesse;  nec  dubito 

quin  olini  adfuerit,  proesertim  cum  idem  dens 

lacteus  in  pullulo  adsit.  DifFerentia  igitur  speci- 
fica  secundum  numerum  dentium  in  hoc  genere 

maxinie  est  incerta;  junioribus  enini  semper  sine 
dubio  sunt  6  d.  priniores;  veteribus  forsan  semper 

tandem  2;  sed  verisimile  est,  dentes  in  variis  spe- 
ciebus  prius  vel  serius  cadere. 

Cranium  senegalense  habitum  sat  aliennm  prae- 
bet,  et  evidenter  alius  est  speciei,  mibi  ignotae, 

ejusdem  aetatis  ac  feminae  nuper  descriptae;  limmas 
enim  pro  musculis  fere  eadem  ratione  explicatce 

sunt  (lineae  pro  musculis  temporalibus  in  hoc  di- 
stant 10  rnillimetris;  in  $  Sennaariensi  circiter  9, 

in  mare  vix  ultra  X).  Multo  brevius  est,  ijiter- 
stitio  oculorum  in  medio  augustiore,  rostro  paullo 
minore,  antice  contractiore,  unde  apertura  nasi 
et  latitudo  ossium  intermaxillarium  minores.  Dentes 

omnes  (etiani  laniarii)  paullo  minores  apparent 
quam   in   femina   sennaariensi,   quare  femininum 

*)  Dcxlro  lateie  2  tantiim  antice  apparent,  nain  ex- 
tiemns  (ad  d.  laniarimn  situs)  pone  d.  medium  rctro- 
pressus  est  a  medio,  panllo  derormi,  qiii  direeti(^ne 
ol)li(]na  panllo  nutal,  locum  ejns  e\  parte  implens. 
Ilinc,  si  dentes  postice  adspiceres,  credercs  dentem 
laeteiim  cnm  pari  d.  permancnte  vidisse;  sed  inspe- 
etio  radienm  et  eomparalio  ciim  sinisfris,  nec  non 
slatns  perrecle  explicatns  omninm  reliqnoriim,  aliiid 
silade  nt. 
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esse  videtur.  Molaris  postremus  superior  adhuc  minor 

est,  angulo  interno  subacuto,  non  latiore  quam  aiigulo 

externo.  Processus  post-orbi talis  exit  e  postrema 

parte  ossis  froiitis  et  distat  ab  osse  parietali  per  si- 
num  augustura,  (låtit.  2  millim.).  In  seiinaarien- 
sibus  hic  sinus  est  multo  latior  (3  millim.),  qvia 

processus  longius  ante  suturam  corouariam  exeat. 
Meiisuras  sequeiites  ob  comparationem  addo: 

Cranium 

S( 

?nnariensi; a 
Senegal. 9 

pull. 
Loiig.  summa  .... 41? 

45 
45 

35 

—     suturae  sagi talis  . 
16 

17i 

17 
17 

—         —     frontalis . 

ili 
i~i 

18 16 
—         —     nasi    .  . 12 

14 

13j 

8 

låtit,  supra  apert.  a  uris 23 

24 

24 

2U 

—   in  sut.  coron.  pone 

proc.  postorbit. 

17j 
17i 17| 

18^ 

—    minima  inter  oculos  4^ 5 

5i 

5l 

—    ossis  intermaxillaris 6 6 4 

diameter  orbitae   .    .  . 15 

15i 

141 

11 
Prodit  ex  his  mensuris:  l:o  ossa  parietalia 

jam  in  pullo  lactante  debitam  magnitudinem  atti- 
gisse;  2:o  latitudinem  ossis  frontis  anticam,  nec 
non  posticam,  provectiore  aetate  absolute  minui, 

qvod  de  Lutra,  aliisque  jam  pridem  observa- 
tum  est. 

Otohcnus  Teng  sat  evidentibus  notis  difFert 
ab  omnibus  antea  descriptis,  se: 

O.  Moholi  Smith  Illustr.,  ex  Afr.  meridionali, 

dilFert  cauda  breviore,  pallida  et  prc^esertim  digitis 
posticis  3  et  4  oequalibus,  paullo  brevioribus  quam 
anticis,  et  5:um   parum   excedentibus.  Magnitudo 
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eadem  videtur.  Cranium,  secundum  figurani  Smitliii, 

similliinum  est  cranio  senegalensi,  a  me  siipra  de- 

sciipto:  breve,  apertui'a  nasi  et  osse  interinaxillari 
parvis  et  cet.;  sed  dilFert,  si  fides  est  icoiii,  iii- 
terstitio  oculorum  multo  latiore,  deiiteq.  postremo 

majore. 
O.  JUeni  Watep.h.  Zool.  Proc.  1837  p.  87;e 

FernAjndo  Po;  differt  digitis  adhuc  lougioribus  quam 
in  seiinaarieiisi,  et  colore  rufo,  saturatiore  quam  in 

sequeiite. 
O.  sene^alensrSj  secundum  descriptionem  Aude- 

BERTi  et  specimen  ejus,  quod  adhuc  Parisiis  adest, 

diifert  colore  supra  subtusque  et  in  cauda  tVilve- 
scente,  et,  teste  Si\itth,  pilis  gastiaei  basi  concolo- 
ribus.  (Maguitudo  et  digitorum  ratio  vix  a  nostra 

specie  differre  videntur.  Cranium  ad  iconem  "Ga- 
higo  du  Senegal  in  Fr.  Cuvieri  et  Geoffroyi 
Mammiferes  vol.  2,  deiineatum,  quoad  mensuras 
egregie  con  venit  cum  cranio  feminino  sennaariensi 

a  nobis  descripto,  sed  differt  naso  minus  promi- 
nulo,  fronte  altiore,  et  latitudine  inter  orbitas  an-  . 
tice  majore. 

O.  crassicaudatus  major,  O.  Demidoffi  minor, 
nterque  vero  rufescens  describitur,  sed  nescio  an 
revera  distinctae  species  luijus  generis  sint. 

Restat  forsan  6:a  species  ex  Africa  occidentali, 
cujus  menlionem  facit  Smith  in  descriptione  O. 

MoJioU.  Colore  et  niagnitudine  similis  esse  fer- 
tur  huic,  et  digilis  bievioribus,  ut  ejus,  ab  O. 
seneg(deusi  difterre  dicitur,  quare  euni  eundem 
ac  O.  Mo/ioU  credit  Smith.  Verisimile  videtur 

cranium  supra  a  nobis  descriptum  hujus  esse  animalis. 

2.  Pteropiis  stnunine/is j  jaui  antea  a  Tem- 
MiNCK  (Monogr.  de  Mammal.  2  p.  8-1-  — 5)  e  Sennaar 
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cognitus,  qiiare  non  de  itlentitate  specifica  dubito: 

iiaiii  desciiptio  egregie  quadrat;  sed  specimeii  iio- 
strum  femininum,  qvod  vetus  fuil,  dentibus  ex 

parte  valde  tritis,  ex  parte  amissis,  babet  pilos 
omnes  in  laterihus  colli ^  et  in  gula^  antrorsum 

directos;  in  jugulo  vero  piU  introrsum,  apicibus 
oppositis,  a  vorticej  adhitera  jiiguli  sito^  dirigiintiir; 

qvod  jninus  bene  cum  expressione  Temmincki:  "ia 

femelie  manque  d'appareil  onctueux  et  de  poils  di- 
versens aux  cotes  du  cou,"  q  vad  rare  videretur.  Ob- 

servandura  est  an  forsan  omnes  feminas,  quarum 
mares  collum  babent  fasciculatum ,  boc  vel  alio  modo 

ornatae  sint,  de  quo  mibi  judicandi  occasio  deest; 

sed  in  sp.  Pteropi  ordinariis  (e.  gr.  in  eduli,  Ed- 
varsii,  vulgari,  poliocepbalo  et.  pluribus)  mares  et 
feminae  pilos  babent  in  toto  collo  ut  in  reliquo 
corpore  directos. 

3.  Desunt  specimina  aegyptica  Megaderniatis  et 
Njcteris j  quare  identitatem  specificam  testari 

nequeo. 

Djsopes  Midas  Hedenb.  (in  adnotatione  cum  spe- 
ciminibus  missa)  supra  nigrofuscus  subtus  gri- 

sescens, membrana  ad  latera  dorsi,  ventre  infimo 

artubusque  nudis.    (Tab.  2  fig.  7). 
Multa  specimina  varii  sexus  et  aetatis  misit 

Hedenborg,  cum  adnotatione:  ^'babitat  in  acaciis 
insula  rum  flu  minis  Babr  el  Abiad." 

et  9  similes.  Longitudo  praeter  caudam 

90 — 100  miil.  Antibracbium  60;  dig.  longiss.  120. 
Pili  mollissimi,  non  laeves,  in  toto  corpore  superiore 

breves,  saturate  fusci,  basi  pallescentes,  apice  bre- 
vissime  cinerascente-tincti ,  unde  color  quasi  pru- 
inosus  appareat;  in  gastraeo  ful vo-fuscescentes,  apice 
longius  cinerei;  sed  in  jugulo  toto  duplo  longiores. 
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uiiicolores,  absqiie  colore  cinereo  apicum.  Regio 
genitalium ,  aiii  et  feinoruni  iiuda,  pube  laiitum 
brevissima  iiispersa.  Membraiia  alaris  tota  fusca, 

subtus,  ad  latera  corporis,  spatio  augusto,  pilis 
colore  gastrsei  tecta;  superne  vero  usque  ad  corpus 
iiLida  est,  et  ipsa  pars  corporis  postreina,  supra 

caudam,  subiiuda  apparet.  Froiis  cum  iiaso  tegi- 

tur  pilis  sparsis,  fuscis,  teiiuibus,  nasum  noii  su- 
peraiitibus  (nec  iiigris,  crassis,  eloiigatis,  ut  in 

Z>.  Cestoni).  Au  res  paullo  augustiores  apparent 

quam  iii  sp.  affiiiibus;  fiiscae,  lobis  2  iuteriiis  ma- 
joribus,  crassissimis,  flavesceiiti-pallidis,  trago  vero 

proprio  miuiino,  vix  låtit.  2  milliuietrorum  ••').  — Rostrum  obtusum  et  crassuiii ,  labio  superiore  ad 

latera  träns versim  plicato;  sed  margo  ejus  pendu- 
lus  (saltem  in  siccatis)  loevis  integer.  Deiites  ut  in 
aliinibus  formati,  sed  majores:  laniarii  superiores, 
in   adultis  longit.  5  niillimetrorum ;  in  niare 
crassiores  quam  in  femina.  D.  iiicisivi  superiores 

tantum  2,  paulio  canaliculati,  perpendiciilares,  lon- 
git. exacte  \  laniariorum.  Inferiores  par  vi,  bilobi, 

in  senioribiis  d^?  2,  in  junioribus  4.  Craninm 
raulto  crassius  quam  in  affinibus,  låtit,  in  arcubus 

zygom.  16  niillim.  (longitudinem ,  ob  occiput,  in 

omnibus   leesum,   da  re  nequeo;  conf.  figuram).  — Cauda , 

*)  Lobi  a  11  ris  interiores  sunt:  l:o  Hclicis  pars  afiterior , 
ociiliim  superiegens,  in  hac  sp.  låtit.  11  millim.,  ab 
apertura  auris  ad  marginem  ejus  frontalem  exlensa, 
crassissima,  retrorsum  paullo  involuta;  2:o  ̂ ntitra^us, 
infra,  in  genis  situs,  versus  angulos  oris  direclus,  in 
nostra  sp.  feie  semicircularis,  låtit.  7  vel  8  mil  lim.; 
3:o  Tragus  <,  loco  solito,  ante  aperturam  auris  situs, 
sed  in  Dysopibus  pnrvus.  Helicis  pais  poslerior  quoque 
lobiuii  intra-marginalem  foi  mat.  Conf.  figuram,  quam 
lab.  2  tig.  7  a,  magniludinc  naturali  damiis.  Omnes 
icones  mihi  cognita?  hfis  partes  minus  bene  rep raesen tant. 
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Ca  Lida,  in  omiiibus  nostris,  vertebris  orbala  et  corru- 

gata,  omnino  ut  ia  D.  Cestoni  forma  ta  vide- 
tur, pollicem  circiter  ultra  membraiiam  libera. 

Praeterea  alarum  et  pedum  forma  omnino  ut  in 

D,  Cestoni,  europseo,  quem  eundem  ac  D,  Rilp- 
pelli  Tern.  necesse  babearaus.  Pollex  parvus,  to- 
tus  liber,  ungue  debili,  paullo  minore  quam  unga. 

posticis,  armatus,  tubere  baseos  sat  magno  instru- 
ctus.  Pedes  postici  vix  ad  talura  usque  raembrana 
obvolati,  calcare  osseo  nullo;  digitis  lateralibus 

paullulum  brevioribus,  extus  dense  griseo-pilosis ; 
omnibus  apice  setosis.  Membrana  interfemoralis 
caret  tendinibus. 

Ohs.  Hoc  igitur  aniraal  simillimum  est  Djs- 

opi  Cestoni  Sa  vi  (D.  Riippelli  Tem.)  et  D.  Mgjp- 
tiaco  Geoffroy  (D.  Geoffroyi  Tem.),  sed  ab  utro- 

que  difFert  colore  non  rufescente,  dentibus  validi- 
oribus,  abdomine  subnudo  et  al  is  superne,  usque 
ad  corpus,  nudis,  auriculis  paullo  minoribus,  lobis 
2  internis  majoiibus  et  flavescentibus,  trago  vero 
minore. 

Prreterea  a  posteriore  difFert  magnitudine  multo 

majore,  pilis  nucbae  non  elongatis,  dentibus  inci- 
soribus  superis  rectis,  non  contiguis  et  longe  aliter 
constructis  qvam  in  ieone  Temmincki  (Monogr.  1 

pl.  23  fig.  9);  vitta  nulla  albida  ventris,  et  pilis 
nullis  albidis  in  membrana,  ad  corpus. 

A  D.  Ce^^om  praeter  notas  alla  tas  difFert  cranio 
multo  crassiore,  si  eandem  ̂ etatem  compares;  pilis 
faciei  tenuibus,  baud  nigris,  pilisque  juguli  elongatis. 
Huic  tamen  maxime  afiinis  est,  et  forsan  tantum- 

modo  ut  varietas  ejus  olim  considerandus  est. 

Magnitudo  et  proportio  artnum  utriusqve  ita  con- 

veniunt,  ut  nihil  difFerre  videatur  *)  sc. : 

*)  Tn  his  et  in  omnibus  Chiropteiis  antibrachium  juve- 
niim  cito  attingit  magnitudinem  debitam;  dein  pha- 

-   K.       Acad.  Handl.  784».  1^ 
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D.  Cestoni. 
D. 

Midas 

$  jun.  Italia. 
?  jun.  a 60  mill. 60 

60 

60  — 60 60 

51  — 53 
60 

54  ~ 
55 61 

-   .  dulti 
Antibrachium  .  . 

Phal.  l:a  dig.  3:tii 

reliqua  pars  ejusd. 

dig.  5:as     .  . 

A  reliquis  cogiiitis  sp.  veteris  orbis  magis 
dilFert,  sc.  D,  piimilus  ex  eadem  regioiie  est  multo 
minor;  D.  plicatus  ex  india  (et  D,  murimts  Gray 
et  Hardv.  Illustr.  an  dist.  sp.?)  habet  membranam 
caudalem  tendinosam;  in  /J.  dUatato  et  tenui ^  e 
Java,  aures  sunt  antice  connatae. 

4.  Canis  variegatus  Grzm.  Rupp.  min  i  me 

cum  vidpibus  comparandus,  verus  est  canis  e  fa- 
milia  Lupinorum  et  parum  a  C,  aureo  vero  dif- 
fert;  proxime  vero  accedit  ad  C.  mesomehmem 
quocum  a  Ruppeli.  conjungitur. 

C.  Lupaster  Ehr  tantum  videtur  levis  varie- 
tas  C  anthi  Fr.  Cuv.;  uterque  autem  vix  a  C.  aureo 
ditfert. 

Terda  forma  supra,  p.  199  citata  etiam  proxime 
ad  G.  aureum  accedit;  differt  vero  pilis  dorsi  longis , 

apice  albis.  Horum  omnium  descriptionem  bodie 
omitto,  cum  alio  loco  plura  de  canibus  numerosis, 

parum  cognitis,  nomine  communi  Schakal  com- 
prebensis,  loqui  in  mente  sit. 

5.  Canis  Zercla  et  paUidus  inter  se  simil- 
limi,   magnitudine   parum,   colore  non  differunt; 

lanx  digilonini  prima,  et  multo  serius  plialangcs  api- 
cales  perffctae  evathint;  qvod  obsei  vare  nece.^.-^e  est,  si 
niensuras  specierinii  corparare  velis. 



211 

sed  auriculis  iii  priori  longioribus  et  multo  tenui- 
oribus  mox  distiiiguuntur.  MaJe  in  diversis  ge- 
neribus,  vel  subdivisioiiibus  geiieris  distribuuntur, 
necessario  enim  semper  ut  proxiiiie  affines  habendi 

sunt.  Dentes  raaxillares  juniorum,  utriusque  spe- 
ciei,  babent  tubercula  sat  alta  et  acuta,  specieni 
quandam,  similem  dentibus  Viverrae,  proebentia, 
sed  in  senioribus  triti  et  obtusi  fiunt.  Hiec  vero 

tubercula  nuUa  alia  sunt,  quani  quee  in  dentibus 
Valpis  vulgaris  adsunt:  ne  punctum  quidem  accedit 

vel  deest;  nec  difFerunt  nisi  altitudine  in  juniori- 
bus.  Aliae  species  vulpiuni  minorum ,  ratione  den- 
tium,  coloris,  auriumque,  eximie  intermediae  vi- 
dentur,  e.  gr.  C.  famehcus.  Quod,  cum  occasio 

fuerit  plura  crania  varii  sexus  et  aetatis  comparan- 
di,  observasse  volui. 

6.  Viverra  Genetta  var.  Dongolana»  —  Fe- 
minam  cuin  duobus  calulis  misit  Heidenborg.  Ca- 

tuli  6-poliicares,  multo  obscurius  cinerei  quara  mä- 
ter, maculis  iisdem,  sed  pure  nigris,  nec  ut  in 

matre  rufo-velatis ,  ornati. 

Genetta  var.  altera ,  quasi  media  est  inter 

eas ,  quas  senegalensem  et  Af  ram  vocat  Fr.  Cuvier. 
Colore  pauUo  obscuriore  et  pictura  corporis  cum 

bac,  caudå  vero  elongata  9-annulata,  apice  alba, 
cum  illa  con venit. 

7.  Lipotiis  mellivorus  (Gulo  capensis  et  mel- 
livorus  Auct).  3  specimina  masculina  e  Sennaar. 

Non  vidi  nomen  genericum  pro  boc  animali  ac- 
ceptum,  prakter  barbarum  illud  Ratelwn,  quod 

secundum  regulas  acceptas  conservari  nequit.  Aliud 
igitur   propono,   a   defectu    auricularura  petitum 
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{Xsmco.  amitto,  careo,  et  sg  aiiiis).  Character  ge- 
nericiis  erit: 

Lipotus  :  aiiimal  Mustelinuiii ,  perfecte  plaii- 

tigradum,  dente  tuberculoso  inferiore  deciduo'-); 
auriculis  externis  nuUis;  unguibus  anticis  validis- 
sirais,  fossoriis.  —  Pifeterea  dentes  simillimi  sunt 
GnloJiis  et  Martis ^  qui  hac  ratione  vix  ditieruot. 
D.  tiibercalosus  superior  valde  transversus;  feriiiQS 

superior  gradu  postico  parvo,  elevato,  acute  niargi- 
nato,  non  tuberculoso;  spurii  |  (vel  in  junioribus 

l).  —  A  Gulone  dilfert  auriculis,  plantis,  ratione 
unguium  et  pra?sertim  habitu  et  vitae  ratione, 

q\"ibus  ad  Melem  propius  accedit. 
Lipotus  maxime  affinis  videtur  Galictidi  Bell, 

cujus  sp.  typica  est.  G.  vittata^  colore  et  babitu 
illi  simillima;  cui  sero  necesse  accedat  Gido  bar- 

bariLS  seu  barbatus  Auctorum,  qvi  nulla  re  geue- 
rice  difFert.  Hoc  genus,  Galictis ^  ab  affinibus 
pra?sertim  distinguitur  tuberculo  parvo,  acuto,  in 

latere  interno  dentis  ferini  inferioris;  quo  tuber- 
culo  wnera  Viverrina   et   Canina   a   Felinis  et o 

Mustelinis  difierunt.  Genus  igitur  GaJictis  prope 

ad  Yi  v  er  ras  et  proxime  ad  Mephiteni  et  Ictonr- 
chem  accedit. 

8.  Ictonyx  frenata  n.  sp.  lineis  dorsi  nigris 
antice  confusis,  fascia  frontali,  caput  ambiente, 
lal)iisque  albis;  cauda  breviore.  Tab.  4  lig.  1. 

[Jlep/iitis  Jfricana  var.,  Licht.  —  Mustehi  Zo- 
rilla  var.,  Riipp?). 

Fcniina   cum   juvene  e  iTgione  Scnnaariensi 
missae  sunt,  quas  ut  speciem ,  a  capcnsi  distinclam, 

*)  In  spcciiuinibus  Sennaaiieiisilins  nulliim  vestigiiim 
restat,  qiiod  indicaret  dentem  tubeiculosuin  inferioieui 
uniquoni  adfiiisse. 
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certus  propoiiere  audeo,  eodem  jiire  quo  species 

hodie  dislingui  solent  ').  De  formis  affiiiibus  in- 
fia  loqueraur. 

Descr,  Femincu:  Loiigitudo  8f  poll.  paris  (233 

millim.)  4- cauda  3f  (l04  mill.)  prseter  pilos  3(80 
millim.)  caput  ad  aiues  38  millim.  planta  c.  ii. 
30;  uiigvis  ined.  ant.  7;  post.  4.  Color  subtus 

pedmnque  niger;  dorsi  ab  occipite,  albus  striis  3 

nigris,  3 — 5  niill.  latis,  in  collo  superiore  conti- 
guis  vel  fere  confluentibus,  antice  abbreviatis,  nec 
cum  nigredine  verticis  conjunctis.  Hce  linese  in 

dorso  posteriore  late  divergunt;  media  ibi  3-partita; 
ad  radicem  caudce  iterum  conjunctos  sant.  Striola 
ad  latera  ventris  alba.  Canda  alba,  pilis  longis, 
medio  late  nigricantibus.  Caput  nigrura,  fascia 
frontis  integra,  in  medio  augustiore,  in  guiam 
descendente,  il)ique  antrorsum  directa,  labiisque 
albis.  Aures  nigropilosae.  Juguluni  nnicolor,  nigrum. 
(Macula  nigra  pone  scapulas  in  dextro  latere  adest , 

in  sinistro  deesl).  Ungues  pallidi,  compressi,  cur- 
\ati,  antici  majores.  Digiti  sat  breves,  ultra  art. 
l:um  cute  conjuncti,  fere  ut  in  mustelis.  Planta 
subtus  usque  in  calcaneum  raripilosa ,  sed  nullibi 
nuda  aut  callosa,  iiisi  in  tuberculis  digitorum. 

Craniiim  suturis   omnibus  perfecte  concretis, 

lineis   pro  musc.   temporalibus  6  niilliraetra  di- 
stantibus:   longit.  44  mill.,  låtit,  inter  oculos  11,;. 

in  arcub.  zygom.  23.    Bulla  ossea  convexior,  pos- 
tice  longius  extensa  quam  in  sp.  capensi, 

Pullulus  picturå  siniillimus  niatri  (macula 

pone  scapulas  perpar  va  utrinque  adest,  cum  linea 

externa  nigra   connata).    Differt  ̂   pilis  cauda  bre- 

*)  Alia  erit  quaestio  an  formae,  qnae  luinc  nominibus 
distinguuntnr ,  tales  evoliitione  sensim  facta  exstiterint. 
Responsnii)  a  s(3ientia  olim  exspectamus. 
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vioribus,  tantum  ex  parte  basi  nigricaiitibns  (quia 
basis  albicla  iiondum  sit  explicata).  Loiigit  150  mill. 
+  cauda  60,  c.  pilis  66.  Craiiiuiii  34,  låtit,  iiiter 
oculos  10^.  Suturoe  om  nes  evideiites.  Dentes  la- 

ctei:  primores  et  laiiiarii  omiies  evoluti,  sed  mola- 
rium  superiorum  tantum  tuberculosus  et  ferinus, 
inferiorum  ferinus  et  conicus  primus. 

Genus  Ictonjx  Kaup  (Rhabdogale  Wiegm) 

difFert  a  Mustelis:  ratioiie  unguiura,  tuberculoiu- 
terno  in  den  te  ferino  inferiore,  colore  (nigro, 

dorso  albo,  nigro-lineato)  aliisque  notis;  a  Mephite 
vix  nisi  dente  tuberculoso  valde  träns verso,  angu- 
stato.  Haud  igitur  male  ut  sectio  hujus  generis 

geographica,  Africam  inhabitans,  buberi  potest,  ut 
voluit  Lichtenstein,  nec  dubito  quin  multce  species 
africanae,  eodem  raodo  ac  americanag,  inter  se 

differant;  quarum  sequentia  babemus  indicia. 

Ictonjx  capensis:  J^iverra  et  Mephitis  Zo- 
rilla  Auct.  (nec  Zorilla  BufFoni),  M.  ajricana 
LicHT.  Berl.  Abh.  1836,  lineis  dorsi  3  antice 

discretis,  media  posterius  dilatata;  maculis  frontis 

3,  media  obionga;  cauda  longit.  |  corporis.  Peda- 
lis  +  cauda  9^^  poll.    Ex  A  fr.  Meridionali. 

Meph.  Ljbica  Ehrenb.  Symb.  Pb js.  "macula 
gulari  oreque  albis;  raac.  caudali  ferruginea;  pri- 

,ori  minor.^'  (Mensuras  omissae).  Egyptus  (Ehr.). 
s^ictura  frontis  non  describitur,  ideo  verisimiiiter 
a  prioris  non  dilFert. 

^mm?  formam  iEgypticam,  longit.  350  +  cauda 
240  mill.,  fascia  frontis  alba,  gulam  non  cingente, 

lineisque  dorsi  3  discretis,  augustis,  simplicibus  or- 
iiatam,  in  museo  Leydensi  adesse,  tradidit  amiciss. 
J.    v.   d.  HOEVEN. 

J.  freJiata  supra  descripta  e  Sennaar. 

Ab  liac  paullo  diflferre  videtur  "specimen  8  pol- 
licare   musei    Leydcnsis"    cujus  mentionem  facit 
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Lichtenstein  J.  cit.  —  Cl.  v.  d.  Hoeven  me,  in 

litteris,  certiorein  fecit,  hoc  specimeii,  e  Tunis 
örtum ,  a  iiostro  discedere  femoribus  extus  griseis, 

staturaque  paullo  alia:  260  mill.  +  cauda  150. 
Liiieae  dorsi  et  pictura  capitis  ut  in  nostra. 

Forma  senegaleiisis,  a  relatione  Bowdichi  cog- 
nita,  non  minus  propria  esse  videtur.  RuppELr> 
formas,  quas  in  Africa  vidit,  non  descripsit  (conf. 

ej  US  Neue  JVirhelth.  Mamm.  pag.  35). 

9.  MusteJa  Boccamela  Bchst.  Bonap.  Mustehi 

suhpalmata  Ehr.  sjmb.  Mamm.  fol.  2  pag.  2:da. 

M.  vul^aris  Riipp.  —  Specimina  "ex  urbe  Cairo" 
missa  sunt,  quae  egregie  cum  icone  et  descriptione ,  a 
Princ.  Bonaparte  in  Fauna  Italica  datis,  conveniunt. 

Magnitudine  et  pictura  nun  ab  Erminea  e  Suecia , 

difierunt,  praeter  caudam  breviorem,  totam  colo- 

re  dorsi.  Ne  apice  quidem  pili  nigri  adsunt.  Di- 
gili  eodem  modo  cute  juncti  ac  in  omnibus  Muste- 
lis.  (Longit.  10  poll.  Paris  +  cauda  3^,  cum  pil  is  4), 

Varietas  accidentalis:  unum  specimen,  de 

cetero  nuUa  re  distinctum,  ventre  spatio  angusto 
album,  ibi  vero  maculis  magnis,  irregularibus 

colore  doisi,  variegatum.  —  Ejasmodi  aberratio  pi- 
cturöe  non  raro  in  muslelis  observatur.  Quaedam 

specimina  M.  Martis  e  Lapponia  et  Suecia  vidi , 
jugulo  maculis  magnis,  irregtdaribus,  colore  dorsi 
variegato,  et  unum,  hoc  modo  pictum,  ejusdem 
speciei,  ex  insula  Rhodos  misit  Hedenborg. 

Craniam  M.  Boccamelae  a  cranio  affinium  raox 

distingui  potest  latitudine  fiontis,  pone  processus 
postorbitales,  in  adultis  multo  minore  quam 
ante  eosdejn,  et  bullis  osseis  minoribus,  parum 
convexis,  latins  distantibus;  nam  interstitiura  eanmi. 
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a  parte  basilari  ossis  occipitis  formatum,  v  ix  aiigu- 
stius  est  quam  ipsa  bulla  ossea.  —  \i\  Erminea 
adulta  fröns  postice  parum  augastior  est;  bulla 
ossea  sat  convexa,  etiara  in  juniore  duplo  latior 
quam  interstitium  ambarum.  M.  minor  frontem 
habet  postice  paullo  la  tiorem,  bulla  m  vero  ossea  ai 
ut  in  Erminea  forma  tam.  Lons^it.  cranii  M.  Bocca- 

melcB  46  railL,  ErminecB  46 — 48;  M  minoris  33. 

10.  Sciurus  leucoumbrinus  Riipp.  gxiseo  ful- 
vescens,  gastraeo  lineaque  tenui  laterali  (e  media  sca- 
pula  fere  ad  feraora  ducta)  albis;  auriculis  parvis, 

rotundatis  (altit.  5  millim),  adultus  scroto  maxi- 
mo,  infra  anum  valde  prominulo.  Dentes  antice 
fulvi.  Long.  corprs  300  millim.  +  cauda  200,  c. 
pilis  280.  planta  c.  u.  67.  Ungu.  med.  ant.  et  post. 

10.  caput  60.  ad  oculos  26.  —  Pili  crassi,  rigidi, 
breves,  apice  pallescentes,  setula  apicali  brevis 
fusca  terminati;  juguli  a  vortice  medio  divergentes; 
caudales  ad  medium  fulvi ,  dein  late  nigri,  apice  albi. 

Maxiiiie  memorabilis  est  similitiidc  externa  et  dissi- 

niilitndo  craniorura  hujus  et  Sc.  setosi,  qui,  secundLim  ex- 
terna ,  varietates  uniiis  speciei,  secundum  crania  diversi 

generis  haberi  possent.  Cvaniuin  Sc.  leucoumbrini,  (f^  adi}\\.., 
longit.  58  niill.,  lat  in  are.  zyg.  31;  sat  angustiim,  arcu 
zyg.  in  hoc  genera  singulari,  angusto,  paruiii  curvato  ; 
r östro  conico,  subacuto. 

Sc,  setosus,  9  Cranium  long.  59  mill., 
lat.  in  are.  zyg.  38  (fere  praec.s);  lalum,  arcu  zyg. 
lato,  curvato-patente,  rostro  bjevi,  obtiiso,  lineari;  forma 
ossiuni  nasi  et  cet.  longe  a  prioris  diversa.  Parles  externce 
a  prioris  in  his  differiint.  Aiircs  niiilto  niinores,  vix  promi- 
nulae.  Pili  Jongiores,  tenniores,  apiciilo  tenuissimo  prae- 
sertim  elongato.  Vortex  j^ignli  pone  aiires  ascendit  et 
fröns  vorticillata.  Color  paullo  fuscior.  Pili  caudae  basi 
nigro-fusci,  dein  albi,  tandem  nigri  et  albi  ut  prioris.  Den- 

tes antice  albi.  Habitus,  pictura  et  mensura  parlium , 
etiam  unguium,  exade  prioris. 
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11.  Mus  decumanus  (forsan  ex  Egypto?)  certe 
11011  a  nostrate  specifice  distiucUis  ,  sed  major ,  quod 
pr£esertim  in  era  nio  apparet.  Longitudo  eranii  51 

millim,  (apud  nos  raro  ultra  46 — 47).  Ossa  pa- 
rietalia  in  muribus  ut  in  plerisque  mammaliis 

longe  ante  reliquas  eorporis  partes  attingunt  lon- 
gitudinem  debitam,  quare  longitudo  suturae  eorum 
optimara  inensuram  praebet.  Hasc  vero  sutura  in 

specimine  orientali  £equat  9  millimetra,  in  no- 
stratibus  adultis,  qute  ad  manum  habeo,  7. 

Mus  alhipes?  Riipp.  Mus.  Senk.  3  c.  fig.  Uni- 
cura  nostrum  specimen  a  descriptione  Ruppelii  dis- 
cedit  pede  postico  breviore:  planta  c.  u.  25  mil- 

lim, (sec.  RlIppell  1  poll.  1^  lin.  =  29  mill,  vel 
paullo  ultra  30  mill.  si  mensura  gallica  usus  est, 
quoe  dilFerentia  nimia  est  pro  eadem  specie);  cum 
vero  reliqua  omnia  bene  conveniant,  non  andeö 
hunc  ut  novum  proponere.  Verisimiliter  idem  est 
animal  quod  Ruppell  ut  varietatem  1.  c.  describit, 
cujus  vero  mensuras  non  tradit. 

Hic  mus  ut  sequens,  maxime  affiais  est  M.  syl- 
vatico,  sed  major:  5  pollica ris  (130  mill.  vel  ultra) 
+  cauda  145,  planta  c.  u.  25,  ad  oculos  16.  Color 

fere  ommino  M.  sylvatici,  sed  color  flavus  obsole- 
tus.  Rostri  suminus  apex  albopilosus;  dein  crista 

obsoleta ,  longitudinalis,  subfusca.  Cauda  subtus  pal- 
lescens,  supra  dilute  fuscescens,  sed  non  nigri- 
cans;  tota  pilis  brevissimis,  tenuibus,  superne  fu- 
scescentibus,  subtus  pallidis,  sparse  tecta;  squamae 
caudae  parva^:  5  squamae  gequant  3  millimetra. 
Aures  magnae,  fuscescentes,  simillimse  M.  sylvatici. 
Rostrum  longius  extensum  quam  illius. 

Granium  forma  et  magnitudine  simile  sequentis; 

differt  ta  men  sutura  sagittali  longiore  (7  millim.)  et 

proesertim  carinis  supra-ocularibus  non  elevato-mar- 
ginatis,  sed  superne  planis,  ut  in  M.  sylvatico. 
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Ossa  iiasi  j)osLice  impressa.  Foramiiia  iiicisiva  inter 
radices  aiiticas  dentium  molariura  desiniint.  For. 

palatina  parva,  paullo  aiite  dentes  medios  producta. 
Deiites  omiiino  sequentis. 

Mus  macrolepis  ii.  sp.  muriims  sabtus  albus, 

cauda  longitudine  fere  corporis,  squamis  magiiis, 
uiidiqiie  fuscis  vestita. 

Tria  specimiiia  e  Seiinaar  missa  adsunt. 

adultus,  circiter  130  millira.  +  cauda  126,  plan- 
ta c.  a  27,  ad  oculos  14,  altit.  a  uris  13.  Pili  mol- 

lissiini,  colore  fere  M.  sylvatici,  sed  apice  brevius 

fuscesceiites ,  nec  nigri.  Supra  fulvescente-murinus 
lateribus  magis  flavesceiis,  subtus  albus,  limite  de- 
fiiiito;  orbita  antice  paullo  obscurior;  apex  nasi  noii 

cristatus,  pilis  albido  micaiitibus  tectus.  Aures  mag- 
nae,  fuscesceiites,  subnudae,  simillimae  M.  sylvatici. 

Vibrissae  loiigae  fuscse.  Dentes  pri mores  antice  dilu- 
tius  flavi.  Forma  capitis  et  rostri  omnino  ut  in 

M.  sylvatico.  Cauda,  supra  subtusque  fusca,  squa- 
mis majoribus  tecta  quam  in  sp.  affinibus:  5  squamae 

exacte  aequant  5  millimetra.  Pili  caudae  parvi, 

tenues,  sparsi,  superne  fuscescen tes,  subtus  pallidi. 
Digiti  3  med  ii  postici  in  bac  sp.  sequales  dici 

possunL  (in  omnibus  sp.  affinibus  longitudine  pa- 
rum  differunt).  Antici  4  perfecli  cum  ungue  poUicis. 

Cranium  (35  millini.?  sed  occiput  laesum)  ad 
suturam  posticam  ossis  transversi  32  milL,  sutura 

sagittalis  5  millim.;  sat  simile  M.  sjd va tici,  sed  ma- 
gis elongatum,  carinis  supra-ocularibus  tenuibus, 

elevatis ,  ut  in  m.  decumano.  Ossa  nasi  sat  con- 

vexn,  basi  plana  ta,  non  impressa.  Lamina  an- 
tezygomatica  brevis,  vix  ad  |  rostri  extensa.  Tid)er 

anle  fora  men  iidra  orbitale  parum  prominet  .  Fora- 
mina incisiva  longissima ,  inträ  dentes  molares, 

uscpie  ad  plicam  eorum  anticam  cxtensa.  Fora- 
mina  palatina   parva,  ad  partem  posticam  dentis 



219 

medii  sita.  Dentes  molares  siinillimi  M.  sjlvatici: 

superiomm  lubera  transversa  3-paitita;  sed  tu- 
hercLila  interna  in  d.  primo  et  2:do  tantura  2; 
postreiiius  enim  deest,  ut  in  M.  testiculari  (tab.  2 
fig.  5),  elljus  dentes  parinn  ab  hujus  difFerunt. 

VarietaSy  $,  pauUo  minor:  cauda  110  inilL; 
planta  26;  craniuin  fere  3.  mill.  brevius.  Superne 
magis  cinerea,  vix  ulla  flavedine  immixta.  De  cetero 
simillima,   et  verisimiliter  non  specifice  distincta. 

Obs.  Mus  natalensis  (an  M.  colonuin  Licht„?) 

hiiic  simillimus,  dilFert  naso  paullo  cristato,  squa- 
niis  caudae  mediocribus  (5  sqvamae  =  3^  millim.), 
et  ossibus  nasi  postice  sat  impressis;  sed  dentes, 

lineifi  supra-oculares,  foramina  palatinu  et  incisiva, 
ut  in  nuper  descripto. 

12.  Mas  variegatus j  Brants,  et  sp.  affines 
propriam  subdivisionem  naturalem  forraant  generis 

Mm^is,  cai,  ut  nunc  mos  est,  nomen  proprium: 

Isomjs  "'•'")  tribui  potest.  Agnoscitur  digitis  latera- 
libus  posticis  aequalibus;  nam  externus,  prseter  un- 
guem,  omnino  ut  internus,  aequat  apicem  meta- 
tarsi  sequentis;  sed  reliqui  mures  externum  multo 
longiorem  habent.  Prceterea  duae  sp.,  boc  loco 
memorandas,  a  muribus  differunt:  defectu  tuber- 

culi  imperfecLi  postrerai  in  dentibus  raolaribus 

sup.  l:o  et  2:o.  —  Tubera  dentium,  ut  in  M.  syl- 
vatico,  profunde  lobata  s.  in  tuberculis  divisa ;  sed 

dentes  mol.  sup.  1  et  2  tubercula  tantum  2  in- 
terna liabent.  D.  primores  vix  compressi.  Aures 

mediocres,  rotunda tae,  dense brevi-pilosae.  Nasussupra 
cristatus.  Vellus  sat  crassum,  sed  molle,  basi  ni- 

gricans,  parte  media   pilorum  flavescente  varie- 

*)  laoOy  aeqiialis,  ob  digitoruni  rationem ;  et  f.lva ̂ fnus. 
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gatum.  Caiida  macrolepidota ,  ut  in  Mure  pilosa, 

(supra,  ill  his  2,  iiigra).  Pedes  omiiino  Muris ,  prae- 
ter  ratioiiem  iiidicalam  digitorum.  Sta  tura  crassa 

fere  Muris  decumani;  rostro  crasso,  superciliis  sat 
elevatis. 

Isomjs  variegatus  nigrofuscus,  flavo-variegatus, 
postice  concolor,  pedibus  fuscis,  rostro  ful vesceii- 
te,  superne  fusco;  uuguibus  pallidis.  (Pili  ven- 
tris  basi  iiigri).    Mus  var  i  eg.  Brants. 

a)  varietas  major  ̂   obscurior,  pilis  nigrofuscis , 

annulo  lato  ante  apicem  flavo.  Yenter  sordide  gri- 
sescens; aures  fuscescenti-pilosae;  orbita  parum  ful- 

Yescens;  crista  nasi  fere  nigra.  Cauda  brevior,  et 

ut  in  sequentibus  supra  nigra,  nigropilosa,  subtus 
pailida,  pilis  griseis.  Squamoe  magnae:  5  eoruni 
aequant  5  milli metro.  Adultus  longit.  8  pollicaris 
(circa  200  mill.)  +  cauda  130  mill.  vel  brevior. 
Planta  c.  u.  37. 

Graniura  sat  siraile  Muris  decumani,  sed  rost- 

rum brevius  et  crassius  et  carinoe  supra-oculares 
adhuc  fortioi  es,  cum  lobo  sat  magno  rotundato  ante 
suturam  coronariam.  Longit.  40  millim.;  sutura 
sagittalis  8.  La  mina  antezygomatica  vix  uJtra  \ 

rostri,  nec  supra  tuber,  circa  suturam  ossis  inter- 
maxillaris  si  tum,  extensa.  Foramina  incisiva  usque 

ad  basin  dentis  molaris  L*mi  extensa;  for.  palatina 
parva,  ad  anteiiorem  partem  d.  medii  sita.  Dens 
mol.  inferior  2:us  postice  non  augustior  quam 
dens  3: US. 

Plura  specisnina  varicne  cetatis  et  sexus,  "ex 
agris  Egypti  inferioris"  liabemus.  Hic  Mus  sine 
dubio  est  Lemmus  niloticus  Geoffroy  (Arvicola  nilot. 

Desm.),  cujus  icon,  in  Descr.  de  l'Egypte,  Mamm. 
tab.  5  fig.  2,  quae  nostrum  animal  sat  bene  re- 

jmcsentat,  confusione  quadam  appcllala  est  "Ecbi- 

mys  d'Egypte." 
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b)  var.  minor j,  dilutior,  parte  piloruni  flava 

longiore,  ventre  fere  albido,  auriculis  iiitus  fid- 
vescenti-pilosis.  Pedes  grisei;  supercilia  et  latera 
rostri  magis  fulva.  Liiiea  dorsi  nigra,  sed  indi- 

stincta,  in  plerisque  apparet.  Adultus  6-pollicaris: 
circa  150  mill.  +  cauda  120;  planta  c.  u.  35.  Cra- 
niam  35 ,  sutura  sagittalis  7.  De  cetero  nulla  re 

difFert,  nec  ut  sp.  distincta  baberi  potest.  Ejus- 
modi  varietates  magnitudinis  et  coloris  inter  omnes 

mures  videmus.  — >  Specimina  Hedenborgiana  in 
Nubia  superiore,  prope  Syrkut  capta  sunt.  (Hane 

speciem  in  Abyssinia  in  venit  Ruppell,  sed  speci- 
mina inde  allata  non  describit). 

Isomjs  testicularis  n.  sp.  (Mus  testic.  Hedenb.)  griseo- 
flavescens  subtus  labiisque  albidus;  rostri  apice 

pallide  fulvo. 
Magnam  speciminum  copiam  omnis  cetatis  et 

sexus,  prope  Babr  el  Abiad  capta m,  misit  Hedenborg. 
Sirailia  sunt  varietati  pallidiori  prioris,  sed  adliuc 
dilutiora.  Pili  dorsi  flavescentes,  tantum  basi  bre- 

viter  et  fere  occulte  nigro-fusci;  ventris  albi,basi 
breviter  grisei.  Linea  dorsi  indistincta,  nigra  saepe, 
non  yero  semper  apparet.  Aures  pallidae,  intus 

dilute  fulvo-pilosae.  Nasus  superne  et  lateribus 
late  fulvus,  pilis  cristae  parvae  apice  fuscis.  Orbita 

et  regio  prope  caudam  eodem  colore ,  pallide  fulvo , 
tinguntur.  Labium  superius  late  et  fere  pure 

album.  Pedes  fulvo-grisei.  Cauda  omnino  ut  sp. 
prioris.  Adultus  circa  150  millim.  +  cauda  circiter 
120;  planta  c.  u.  34. 

Mas  adultus  insignis  scroto  maximo,  nigro, 

sparse  piloso,  pone  anum  valde  prominulo,  unde 
nomen  petitum;  qvod  non  in  sp.  priori  apparet 
(forte  ob  tempus  anni,  quo  occisa  sunt  specimina  ?) 

Femina  similis  mari ,  sed  minus  fusca  supra  api- 
ce m  rostri.  (Mammae  in  sp.  missis  parum  expli- 

calae:   tantiuu  video  4  inguinales  et  2  pectorales). 
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Pulhdiis  veris,  neoiiatiis,  colore,  omnino  adul- 

toruni,  iiec  obscui  ior.  66  milliin  +  cauda  55,  planta 
c.  u   20.  (Craniuui  22  miliim.  Sutura  sagitalis  5^). 

Cranium  adulti  (tab.  2  fig.  5).  supra  coii- 
vexius  quain  prioris.  Loiigit.  34  miliim.,  sutura 
Yerticis  6;  lauiiua  aiitezvgomatica  paullo  major, 
ad  \  rostri,  et  usque  su()ra  medium  tuberis  rostri 
lateralis  extensa.  Fora  mina  iucisiva  paullo  inträ 
dentes  molares  anticos  extensa.  For.  palatina 

prioris.  Dens  molaris  inf.  2:us  postice  multo  angu- 

stior  quam  antica  pars  sequentis;  tubercula  supe- 
riorura  paullo  minus  oblique  posila  quam  in  priori. 

Prceter  Mures  duos  supra  descriptos  ad  idem 

subgenus  referendus  videtur  Mus  Abyssinicus  Riip- 
PELL  M.  Senkenb  3.,  quem  tamen  non  vidi. 

13.  Acomjs  cahiriniLS  ■•^)  et  diniidiatus  inter  se 
vix  difFerunt  nisi  colore:  iUkis  isabellino,  subtus 

circumscripte  albo,  aculeis  dorsi  plerisque  apice 

cineiascentibus; — liiijus  vero  supra  subtusque  ci- 
nereo.  Formas  et  proportiones  partium  omnino 
easdem,  nec  aures  augustiores,  neque  caudam 
breviorem,    ut  tradituni  est,  in  veni,  qiiare  potius 

*)  RiippELL  in  iMus.  Senk.  3  p.  102  bene  observat  ico- 
nem  in  opere  magno  Descript.  de  TEgypte,  mammif. 
pl.  5  fig.  2,  qiiae  a  plerisque,  dnce  Desmarest,  secun- 
dnm  nonien  faisum  inscriptam,  ad  j)!.  cahirinuni 
cilatur,  non  bunc  sed  M.  vancgatuffi  reprcesentaie : 
qua  de  re,  niox  antea,  siib  bujiis  descriptione,  no- 
stram  observationein  addidimus;  sed  luale  Cretz^ch- 
MARo  i  m  puta  t,  qnod  i  lie  primus  Geoffroyvm  ut  in- 
ventorem  nominis  jMuris  cahirini  citaverit:  nara  in 
CuviERi  Regne  Animal,  ed.  1817,  1  pag.  198  legimus 
" M.  Cahirinus  Geoff.  Descr.  de  l'Eg.  mammif.,  a  des 
piquans  au  iieu  de  poils  sur  le  dos."  Hunc  vero  mox 
antea  pi  opius  delei  ininavit  verbis:  "taille  de  la  soui  i>," qriare  nulla  qucestio  esse  potest  de  specie ,  quam  pi  ie 
oculis  habuit. 
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iit  merae  varietates  coloris  habendi  sunt,  quales 

iiiter  inures  fiequeiites  iiiveniiiiiis.  Lichtenstein 

iiiemorat  haec  aiiimalcula  semper,  per  totuiii  Egyp- 
tum  siraiil  habitare.  RiippELi.  forraara  flavescentein 

ill  Nubia  et  Sinai  vid  it,  sed  nescio  an  prius  rela- 
tuni  sit  hane  etiam  in  domibus  Alexandriae,  sirnui 

cuni  M.  cahirino  vero  habitare ,  quod  expressis  ver- 
bis  tradit  Hedenborg  in  schedula,  cura  numerosis 

utriusque  speci minibus,  ibi  captis  missa,  ubi  for- 
mam  flavescentein  varietatem  M.  cahirini  vocat. 

In  I  er  haec  speci  mina  unicus  adest  pullulus. 

Hic  vero  colore  intermedio  tingitur,  nam  pictu- 
ram  omnera  albara  et  colorem  caudce  habet  71/. 

dimidiatij,  sed  partes  superiores  sunt  cinereae,  fere 
ut  in  cahirino^  tantum  nucha  et  dorso  postre  nio 
leviter  flavescentibus.  Pili  caudae  superne  fusci 

sunt  ut  in  hoc.  Longitudo  ejus  70  millim.  cauda 

56;  planta  c.  u.  19;  caput29;  adoculosll.  Adul- 
torum,  utriusque  varietatis,  110  mill.  +  cauda  100; 

planta  c.  u.  1 9,  ut  pulluli;  caput  33,  ad  oc.  15^). 
Pili  horum  animaliura,  ut  novimus,  in  dorso 

medio  et  posteriore  incrassati  et  rigidi  sunt,  for- 
mantque  aculeos  pungentes,  plana tos,  superne  late 

canaliculatos.  Sed  etiam  in  reliquis  corporis  par- 
tibus eanclem  forma m  habent,  etsi  triplo  vel  qua- 

druplo  tenuiores,  indeque  flexiles  sunt.  Tamen 
rigiditas  quaedam  manet,  et  apex  eorum  brevis, 

acutus  est,  nec  ut  in  pilis /wwWw/tz  elongatus,  tenu- 
issimus.  Inter  hos  pilos  rigidiores ,  et  inter  aculeos, 
adsunt  pili  lanei,  tenuissimi,  sed  minore  copia. 

Cauda,  ut  in  omnibus  gliribus  squamicaudatis, 
sparse  tegitur  setulis,  quarum  circiter  3  sub  apice 
cujusque  scjuamae  inseruntur.  In  Jcomje  cahirino 
et  dimidiato  hae  setulee  canaliculatce  sunt,  et  bre- 

^^issimae,  quare  paucae  apparent:  in  initio  caudce 
squamas  parum  supera nt;  in  apice  duplo  longiores 
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sunt.  Seta  media  praeterea  semper  brevior  et  tenuissi- 

ma.  Ill  aliis  niuribus,  ob  longitudiuem  niajorem 
et  ob  media  m  quamque  se  tam  non  iiiiiiorem,  nu- 
merosiores  apparent. 

14.  Acomys  rmsatus  A.  Wagner,  Miinclieii.  Ab- 
bandl.  1840  c.  fig.;  fulvo  rufescens  subtus  cine- 
reus,  planta  brevi,  crassissima  subtus  nigra. 

E  regione  Sinaitico  plura  specimina  cum  sce- 
leto  integTO  misit  Hede_>borg.  Habitu  quodani  crasso 
a  M.  cabirino  dilferre  videtur,  qui  a  pilis  crassis, 
non  apprimendis  augetur;  nam  non  solum  dorsum 
totum  et  latera  corporis  aculeis  latioribus  quam 
illius  teguntur,  sed  etiam  reliqoi  pili,  seu  aculei 
piliformes,  crassiores  et  rigidiores  sunt;  quam  ob 
causam  densiores  apparent.  Caudae  setulce  seu 
aculei  ut  in  A.  cabirino  formatas,  sed  crassiores. 

Dispositionen!  eorum  non  buic  peculiarem  esse 
mox  supra  diximus. 

A.  russatus  prtesertim  a  congeneribus  diÖert 
structura  crassa  et  latissiraa  pedum  posticorum ; 
planta  enim  latitudinem  babet  ultra  ̂   longitudinis; 
sed  ratio  digitorum  et  tuberculorum  eadem  est  ac 
in  plerisque  muribus.  (In  A.  cahwino  latitudo 
plantae  vix  a^quat  {  longitrs;  sc.  in  siccatis). 

Caput  et  rostruui,  ob  pilos,  crassiora  appa- 
rent quam  in  A.  cabirino,  sed  re  vera  eandem 

formam  babent.  Rliinarium,  ut  in  illo,  pr^ter  in- 
terstitium  narium,  pilosum.  Aures  dense  pilosi, 
minores,  fere  ut  M.  Muscidi,  Cauda  brevior,  ni- 

gra, setulis  albidis  sparse  tecla.  Squama.^  majus- 
culas,  omniuo  ut  M.  caliirini:  5  squama^  cTquant 
4  millimetra.  —  Longit.  adulti  110  mill.  +  cauda 
70  vel  pauUo  brevior;  planta  c.  u.  18;  caput  33; 
ad  oculos  15.  Craniiuu,  , 
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Cranium,  tab.  2  fig.  6,  secnndiim  specimeii 

junius  magni tudiiie  naturali  deliiieatum.  In  arlulto, 
ut  ill  A.  cahiriiio  adulto,  superne,  ab  apice  iiasi 
ad  raedium  verticis,  fere  recta  linea  exit,  Cra- 

nium adulti  30  millim.  Ossa  nasi  12  =  os  fronlis 

4-  ̂   suturae  verticis.  Simillimum  est  cranio  jé. 

cahirini  et  dimidiati y  a  quibus  vix  alia  re  differre 

videtur  nisi  osse  transverso  pauUo  breviore  quam 
sutura  verticis,  cum  in  iis  paullo  longius  sit  quam 
eadem,  et  parte  posteriore  paullo  convexiore, 
magisque  declivi.  In  uLroque  auimali  sequentia 
omnia  simillima  sunt:  rostrum  elongatum,  com- 

pressum,  laraina  anlezygomatica  brevi,  ad  |  rostri 
extensa;  cariiiae  supra-oculares  sat  validae,  elevato- 
marginalae;  foramina  incisiva  Jongissima ,  fere  pone 
medium  dentis  primi  exlensa;  for.  palatina  parva , 

ad  postremam  partem  dentis  medii  si  ta.  Dentes 
utriusque  a  dentibus  Muris  Musculi  vix  differunt 
nisi  defeclu  tuberculi  imperfecti  posterioris  in  d. 
molaribus  inf.  l:o  et  2:o,  Icon  (fig.  6)  praebet 

dentes  junioris  (c,  d),  et  senioris  profunde  tri- 
tos  (e,  f). 

Vertebrce  7+13-f7  +  5  +  24.  V.  colli,  praeter 
2:am,  superne  omnino  muticae.  V.  dorsi  l:a  mu- 
tica;  proc.  spinosus  in  2:a  altus,  obtusus;  in  3 — 7 
parvus,  in  sequentibus  et  lumbaribus  bumilis, 
longus  et  compressus,  laminaeformis,  vix  obliquus, 
nisi  in  2  ultimis  dorsalibus,  ubi  paullo  antror- 
sum  nutat;  11  rus  dorsi  erectus;  anteriores  paullo 

retro-speclantes.  Pr.  transversi  lumbarium  sat  bre- 
ves.  V.  sacrales  5,  sat  longce,  usque  pone  aceta- 
bula  extensae,  processibus  transversis  concretis, 

spinosis  distinctis  et,  praeter  primum ,  sat  magnis. 
Yertebrae  caudales  2  anticae  processibus  spinosis 

sat  magnis,  reliquae  nullis  praeditae;  v.  ultimä  (24) 

ii:,  v.  Acad.  Handl.  1842.  15 
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minuta,  rudimentaria.  —  Costae  7  verse  et  6  spuriae. 
Sternum  omnino  mnris.  Pel  vis  ut  in  Mure  for- 

mata,  aiigulo  ischii  fere  adhuc  acutiore.  Aitus, 
ratione  habita  magniludinis,  a  Muris  decumaiai 

vix  differuiit  nisi  ciistis  adhuc  altioribus,  qvod 
preesertim  de  linea  aspera  femoris  valet.  Planta 
praeterea  brevior  quam  tibia,  ossibus  sat  validis 
composita.  Scapula  ut  Muris,  crista  v€ro  lalius 
adhaerente. 

15.  Meriones.  —  Quatuor  hujus  generis  spe- 
cies  misit  Hedenborg,  quce  omnes  ita  ab  antede- 
scriptis  dilTerunt,  ut  dubius  baeream  an  omnes 
inter  iioviLias  Zoologicas  habendae  sint,  tresqiie 
invitus  ut  tales  proponere  cogar.  Si  vero  attenta 
comparatio  aliter  suaderet,  spero  tamen  aliquid 

ad  cognitionem  generis,  bis  descriptionibus  addi- 
disse,  ProlixLis  necesse  ero,  sed  ut  ea,  qnae  om- 
nibus  comraunia  sint,  bre  vita  tis  ergo  omitti  pos- 
sint,  ab  initio  dicere  fas  est,  omnes  boc  loco  de- 

scriptos,  ubi  non  expressis  verbis  aliter  statuitur, 
similes  esse  in  bis,  qu£e  praeterea  toto  gcneri 
sunt  comraunia,  sc: 

Dentes  primores  superiores,  superficie  antica  ob- 
liqua,  sulco  unico  profundo,  extra  medium 
exarati. 

Rbinarium  prominens,  totum  brevi-pilosum ; 
Labium  superius  ad  medium  fissum; 

Pedes  antici  debiles,  digito  medio  parum  longiore; 
externo   paullo    breviore;   pollice   minuto,  sed 
ungue  obtuso  arma  to; 

Digiti   posteriorcs   3   medii  fere  aequales;  unguis 
medii  reliquis  paullo  minor; 
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Ungues  aiilici  tenuiores,  sed  noii  breviores  quam 

postici; 
Vellus  molle:  dorsi  basi  cinereum;  laterum  basi 

album,  apice  coloratum;  gastraei  cum  regioiie 
ani  totum  album;  ubique  sat  simile  Dipodum. 

a)  Meriones  Gerbillus  Oliv.  nec.  Ruppeli..  "Ma- 
giiitudiiie  muris  musculi,"  "raacula  aiite  et  poiie 
aures  alba,"  'cauda  corpore  loiigiore,  supra 
fusca,  postice  loiigius  nigro-pilosa." 

Gerbillus  cegfptius  Desm.  Fr.  CuviePc,  Zool. 
Träns.  2  p.  I41. 

Sex  specimiiia  variae  aetatis  et  sexus,  prope 

Nilura  album,  ad  Valed  Scliej  capta,  prae  ocu- 
lis  habeo. 

Hoc  animal,  etsi  nomiiie  cogiiito  propositum, 
describeiidum  esse  credo,  cum  non  minus  patria 

quam  icon  cranii  paullubmi  aliena,  a  Fr.  Cuvier 
data,  dubia  qusedam  moveant.  Sed  egregie 

convenit  cum  descriptione  Olivieri  e  specimini- 

bus  iEgyptiacis,  quam  plerique  recentiores  tan- 
tummodo  transscripserunt.  Lichtenstein,  in  Ca- 

talogo  laudato,  1823,  pag.  2,  idem  nomen  ("J/. 
Gerbillus  Oliv.")  proposuit,  sine  alia  descriptio- 

ne quam  mensuris  quibusdam  debi  to  majoribus, 

quare  aliud  verisimiliter  animal  ad  manum  babu- 
erit.  Deinde  vero  Cretzschmar,  in  Ruppels  Atlas 

1826,  bis  mensuris  in  errorem  ductus,  idem  no- 

men dedit  alii  animali,  multo  majori  quam  mure 
musculo.  —  Qui  error  a  Fr.  Cuvier  1.  c.  1838, 

claris  verbis  coriectus  est,  ubi  nomen  M, pj gar gi 
dedit  animali  a  Cretzschmar  descripto,  et  nomen 

ab  Olivier  datum  recte  interpretavit.  —  Ruppell 

vero  (in  Mus.  Senk.  3,  1842  p.  93—94)  non  so- 
lum  rediit  ad  vitiosam  determinationem ,  sed 

prseterea  in  descriptione  Olivieri  "mixtum  quod- 
dam   compositum"   invenire  credidit,  quod  certe 
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non  continet"').  —  His  omnibus  nostram  descrip- 
tionem  addere  liceal. 

Speciniina  adulta:  longit.  90  niillim.  (3^  poll. 

paris.)  +  cauda  115,  cum  pilis  120;  planta  etalo, 
cum  ungue  23;  capuL  ad  aiires  24,  ad  oculos  13. 
Color  superne  pulchre,  dilute  ful vesceiis,  in  doiso , 

ob  brevitatem  apicis  colorati  cujusque  pili ,  cinei  eo- 
mixlus;  sublus  cum  pedibus  pure  aibus,  limite 
definilo.  Maculae  albidae  pone  oculus  et  pone 

aures  minus  definitae.  Aures  oblongae,  apice  ro- 

tundatae,  mediocres  (longit  ̂   capitis),  antice,  prae- 
seitim  in  junioiibus,  fiiscaä.  Nasus  magis  pro- 
minulus  quam  in  Mure  sylvalico,  supra  fusce- 
scens,  pilis  laterum  albidis,  ei  ecto-arlpressis,  nun 
in  cristam  conni  ventibus.  Cauda  fla  vo- oi  isea  , 

supra  fusca ,  pilis  tamen  basi  pallidis;  postice, 

circiter  i,  pilis  longioribus,  totis  nigrofuscis,  su- 
perne tantum  vestita.  Digilus  poslicus  internus 

toto  ungue  superat  metatarsum  stquenlis;  externus 

solo  apice  unguis  superat  phalangem  liaui  digiti 

proximi. 
Juniores  tantum  difFei  unt  mensuris  (70  millim. 

4- cauda  cum  pilis  totidem;  planta  c  u.  21)  et 
cauda  superne  minus  infuscala,  apice  ut  in  adul- 
tis  förmäla  et  colorata. 

Cranium  adulti  (lab.  2  fig.  1)  longit  28  millim. 

Rostrum  compressum,  modice  elongalum:  ossi- 
bus  nasi ,  poslice  acutis,  longitudine  ossis  fi  ontis 

*)  In  loco  cilato  RiirrELL  niemorat  "den  von  Ehrenperg 
bekannt  s^emachieu  AJcj^iojies  (juadnTnaculatus/^  Doleo 
vero  me  non  invenire  descriplionem ,  vel  mentionem 
ab  EiiRENBERG  factain  hujus  noniinis,  quod  non  editnm 
vidi  nisi  a  Fb.  Cumer  ,  in  monographia  citafa,  ubi, 
p.  140  dicit;  "LiCHTE.NSTEiN  specimrn  uniim  niisisse 
finjns  aninialis,  sub  noaiine  M.  4  macniati  Ehr.'* 
Nt-que  lioc  nomen  iiitcr  species  drscriptas  eniinierat 
nisi  ut  synonyraon  Gcrbilli  Olimeri. 
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ciim  (limidia  sutiira  vei  licis.  Lamina  ante-zygo- 
matica  ad  ̂   rOvSLi  i  éxlciisa,  (si  e  suiimio  fora- 

miiiis  sinu  ad  apicem  ossis  iiasi  coriiputes).  Bulla 
ossea  postice  iioii  prominet.  Foramina  palatiiia 
e  margine  antico  coroiiae  dentis  niolaris  Irnii  ad 
medium  dentis  2:di  exlensa;  for.  iiicisiva,  ut  in 

plerisque,  onuiino  ante  dentes  sita.  —  Dens  nio- 
laris 2:us,  supeiior  et  iideiior,  antice  non  augu- 

stiur  quarn  dens  l:us.  Superior  anticus  tubere 

medio  bi  parti  to  et  plicis  inter  tubei  a  oM'^^^/^  prae- 
ditus;  quare,  antequam  tubera  detrita  sunt,  tuber 
medium  externum  cum  antei  iore,  internum  cum 

posteriore  confluit  (coaF.  fig.  1,  c).  In  denté 
niaxime  trito  tubera  2  media  inter  se  quoqué 
coufluunt,  sed  plicae  obliquas  bene  apparent. 

Cranium  pulluli  convenit  cum  descriplione 

nuper  dala  praeler  hoc:  longitudo  24  miil.;  ossa 
nasi  longitudinem  ossis  frontis  non  superant,  sed 
ratio  eorum  ad  laminam  antezygomaticam  eadeni 

est  ac  in  adultis;  dentes,  qui  lactei  esse  videntur, 

a  b  adultorum  non  differunt,  nisi  postremo  supe- 
riore  simplici,  transverso.  Prseterea  cranium  ju- 
venile  postice  rotundatum  est,  osse  transverso 
sa  t  declivi. 

Cranium  a  Fr.  Cuvier  1.  c.  (tab.  25  fig.  1 — 5) 
delineatum,  evidenter  est  Jiivenile,  ejusdem  aetatis 
ac  nostrum,  quocum  in  plerisque  convenit.  Sed 
Foramina  palatina  longius  retrorsum  posita  sunt, 
sc.  e  medio  dentis  primi  ad  finem  2:di ,  quod  bis 

repetitum  invenio  (fig.  3  et  4);  piaeterea  dens  su- 
perior  2:us   antice   multo  augustior   quam  l:us. 

*)  Hoc  nomine  designo  partem  laminas  -  formem  ossis 
zygomatici,  mature  cum  osse  maxillaii  concietam, 
qnae,  in  gliribiis  plerisque,  externe  claudit  foianien 
infra-orbitale. 
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et  postremus  lateribus  plicalns,  ut  in  adiiltis 
clepingitur.  Quas  difFerentias  observare  volui,  ut 
eluceat  an  vitio  quodam  iconis  orlce  sinL 

b)  Meriones  venustus  n.  sp.  luteo-fulvus,  gastrreo 
macidisque  pone  oculos  et  aures  niveis.  Cauda 

corpore  lougior,  griseo-flavescens ,  supra  apicem 
elongato  -  nigropilosa. 

Habilat  prope  Bahr  el  Abiad,  unde  2  spe- 
cimina  adulta  adsunt. 

Longitudo  circiler  110  millim.  (4  poll.  paris,) 

-f  cauda  praeter  pilos  130;  planta  c.  u.  30;  ad 
aures  27;  ad  oculos  14.  Forma  rostri,  auris, 

digitorumque  ut  in  priori,  cui  etiam  pictura  si- 
millimus  est;  sed  color,  sane  pulcherrimus,  purior : 
superne  medius  inter  luteum  et  ferrugineum,  non 

obscure  immixtus,  sed  in  dorso  supreino  pauUu- 
lum  pruinosus  apparet,  ob  apices  brevissimos, 
fuscos  pilorum.  Macula  pone  oculum  et  altera 
pone  aurem  majores,  circumscriptae  et  pure  albae. 
Nasus  superne  colore  dorsi,  vel  paullo  pallidior, 
carinula  pilorum  obsoleta  ornatus.  Aures  apice 
tantum  subfuscae  apparent.  Cauda  colore  fere 

dorsi;  subtus  pallidior;  pili  supra  apicem  elon- 
gati,  toti  nigro-fusci,  a  |  caudae  incipiunt.  Yellus 
ut  prioris,  sat  molle. 

Cranium  (fig.  2)  longit.  a  naso  ad  finem  ossis 
transversi  32  millim.  (totum  verisimiliter  33,  sed 
occiput  laesum.  BullcC  osseae  quoqne  desiint). 
Rostruni  valde  compressum.  Ossa  nasi  postice 

obtusa  et  incisa,  longitudinem  aequant  ossis  fron- 
lis  cum  ^  oss.  parietalium  (vel  ̂  sutur^).  Os  trans- 
versum  antice  inter  ossa  parietalia  procedit  lobo 

magno  acuto.  Lamina  antez3^gomatica  brevis,  tan- 
tum ad  \  ossium  nasi  extensa.  Foramina  pala- 

tina,  ut  in  priori,  ex  anteriore  parte  dentis  primi 
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axl  mectmm  Srtli  exlensa.  Denies  a  prioris  nulla 
re  difierre  videiitur  nisi  postremo,  supra  et  subtus, 
fere  tereti.  Plicae  anlici  superioris  eodem  möda 

obliquae. 
Hic  Meriones  simillimus  videtur  M.  pjgargo, 

Fr.  Cuv.  (M.  Gerbillo  Crzm.  Riipp.)  cum  quo  etiam 
siiigulis  mensuris  coiiveuit;  sed  diftert  flocco  caudoe 

iiigricante,  nec  albo  (cf.  Mus  Senk.  3  p.  94,  et  Fr. 
Cuv.  Monogr.  in  Zool.  Träns.  2),  et  forma  rostri 
craniique.  Nam  icon,  in  Atlas  zu  Ruppells  Reise 
tab  30,  qvae  a  Fr.  Cuvier  ut  satis  bona  laudatur, 

ostendit  rostrum  oblusum  et  crassum,  quale  arti- 
fex,  vel  pessiraus  non  delineare  potuisset  si  ani- 
mal  nostrura  pr  se  oculis  habuisset.  Icon  cranii 

ejusdem,  a  Fr.  Guvier  1.  c.  fig.  10 — 14  edita, 
magnopere  differt  a  craiiio  nostri  animalis:  osten- 
dit  enini  rostrum  crassum,  nec  compiessum,  ossa 

nasi  postice  elongato-acuminata,  et  os  träns ver- 
sum  lobo  acuto  carens,  quae  omnia  non  a  differentia 

setatis  oriri  possunt.  Pragterea  vero  obliquiLas  pli- 
carum  dentis  primi  pictorem  non  fugere  potuisset» 

A  M.  melanuro  Riipp.  Mus  Senk.  3  (qu i  i  dem 

ac  M,  lihjeus ,  Light.  Yerzeicbn.  1823  p.  5  vi- 
detur) differt  proportione  et  mensura  partium 

aliis,  colore  non  fusco-mixto  et  praesertira  auri- 
culis  oblongis;  nam  icon  a  Ruppell  data  eas  bre- 
ves,  late  rotunda  tus  praebet,  et  Lichtenstein  in 
diagnosi  memorat  auriculas  breves*  Gum  reliquis 
cognitis  confundi  iiequit.. 

c)  Meriones  mw  inusn.  sp.  supra  fulvescens,  fusco- 
mixtus,  naso  cristato,  productissimo;  auriculis 

rotundato-oblongis ;  cauda  corpore  longiore,  pos- 

tice undique  nigricante-pilosa.  —  c^9et  ju  v.  prope 
Bahr  el  iVbiad  invenli. 

adultus.   longit.  circa   145  mill.  {5l  poLL 

Gall.)  +  cauda  praeter  pilos  160;  planta  c.  u.  38, 
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ad  aures  36;  ad  oc.  21.  Forma  et  proportio 

auris  et  digitorum  ut  in  M,  GerbiUo  supra  de- 
scripto,  sed  iiasus  adhuc  prcxiuctior,  carinula 
fusca,  postice  sat  elevata,  e  pilis  ligidis  forinata 
cristatus.  Color  sat  simdis  Minis  decumaiii,  sed 

magis  fulvescens.  Pili  ciassiores  quam  in  2  pri- 
oribus,  ultra  raediura  saturate  cinerei ,  deinfulvi, 

apice  fusci.  Tibiee  postice  nig ro-fusco-pilosae.  Partes 
inferiores  et  pedes  minus  nitide  albi  quam  in 

prioribus»  Margo  superciliaris  postice  late,  sed 
sordide  albidus;  nu  Ila  raacula  alba  pone  aures. 
Aures  fuscescentes,  iimbo  fusciores,  summo  mar- 

gine  argenteo —  vel  albido-pubescentes.  Cauda  sub- 
tus  palleseens,  superne  basi  colore  dorsi,  sensim 

vero  magis  fusca;  pili  elongati,  toti  nigro-fusci, 
superne  e  medio  caudse  incipiunt,  eamque,  in 
ultima  I,  undique  vesliunt. 

Junior  colore  similis  adukis,  tantum  differt 

pedibus  et  cauda  brevius  pilosis ;  sed  floccus  caudce 
bene  explicatus,  ut  in  senioribus  Long.  115 
millim.  +  cauda  120;  planta  c.  u.  36;  ad  aures 
35;  ad  oculos  20. 

Cranium  &  adulti  (fig.  3)  41  millim.  Ro- 
strum lateribus  paullo  convexum,  longurn:  ossa 

nasi,  postice  breviter  angustata,  longitudine  cequant 

os  frontis  curn  |  suturas  parietalium;  basi  super- 
ne perfecte  plana  sunt,  nec  ut  in  reliquis  3,  hoc 

loco  descriptis,  ibi  impressa.  Laminae  anlezygo- 
niaticae  fere  ad  i  rostri  procedunt  (exacte  ad  ̂  

ossium  nasi,  si  ab  eorum  basi  computes).  Fora- 
mina palatina  retro  posita,  e  medio  dentis  l:mi 

ad  finem  2:di  extensa;  for.  incisiva  usque  inter 

bases  d.  anticorum  producta,  quod  buic  proprium 

videtur.  Dens  molaris  anticus  superior  plicis  trans- 
versis,  non  obliquis  dividitur;  tuber  ejus  postre- 
mum  multo   angustius   quam   anticum  sequentis. 
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Animal  tlesciiptum  prfeserlim  affiiie  videtur 
M.  pyramidum  Geoffr.  et  Fr.  Gu  v.,  sed  cianium 
iiimis  differt  ab  icune,  a  Fr.  Guv.  1.  c.  edila,ubi 

lainiiiae  antezygomaticag  breves,  taiituin  ^  rostri 
aequantes,  et  ossa  iiasi  muito  breviora  sunt,  etsi 
cianium  delineatuiii  evidenter  animalis  aduiti  est. 

Dentes  quoque  longe  discedunt:  praesertim  in  eo, 

quod  dens  anticus  superior  tuberculum  postre- 
mum  multo  latius  habeat  quam  dentem  medium. 

A  M.  robiisto  Riipp.  differt  auriculis  nou 

acutis  et  rostro  multo  productiore,  sed  mensuroe 

fere  easdem  videntur.  Tandem  a  M,  Ijbico  (me- 
lanuro  Riipp.)  diffei  t  statura  majoi  e,  cauda  et  pede 

j)ostico  longioribus,  auriculisque  aliter  formatis. 

d)  Meriones  crassus  n.  sp.  pallide  fulvescens, 
vellere  quoque  laterum  basi  cinereo;  cauda 
breviore;  planta  brevi. 

"Habitat  in  deserto  Sinaitico,  ad  vias  circa 
fontes  Mosis,  ubi  cuniculos  multifoi  es  Ibdit.  Noctur- 

nus,  praedatur  ante  lucem."  (Hbg.  in  schedula, 
cum  specimine  unico  missa). 

Mas  vetus.  Longitudo  ultra  5  pollicaris  (circa 
140  mill.)  +  cauda  praeter  pilos  88;  planta  c.  u. 
32;  ad  aures  38;  ad  oculos  18.  —  Statura  crassa 

et  caput  breve,  crassum  fere  M.  indici  et  sp. 

reliquarum  ex  Asia ;  sed  praeterea  forma.',  usque 
in  minimis  conveniunt  cum  Formis  priorum.  Den- 

tes primores  simillimi  eorum ,  antice  fla vi.  Rbina- 

riiim,  brevi  ter  pallide  pilosum,  non  minus  pro- 
minulum  quam  in  Mure  sylvatico.  Aures  latius 
oblongae,  apice  rotundatae,  longit.  parum  ultra  \ 
totius  capitis,  margine  antico  pilis  longis,  densis, 
albidis  ciliato  (quod  in  prioribus  non  observatur). 

Digiti  postici  laterales  paullo  longiores  quam  in 

sp.  prioribus:  externus  präster  unguem  aequat  pba- 
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langem  l:ain  d.  proximi;  internus  parum  brevior^ 
apice  unguis  superaL  phal.  l:am  sequeiitis.  Planta 

posterior,  subtus  sparse,  breviler,  adpresse  albido- 
pubesceiis,  brevior  quain  in  reliquis  sp.  hujus 

generis. 
Yellus  corporis  longum,  densissimum,  mollis- 

simum,  sat  simile  Dipodum.  In  eo  a  praecedentium 

dilFert,  quod  omne  vellus  coloratum,  etiam  late- 
rum,  basi  cinereum  sit;  sed  vellus  gastrasi  totum 

album.  Corpus  superne  pallide  griseo-flavescens, 
ex  apicibus  brevibus,  fuscis,  paullo  nebulosura* 
Macula  obsoletior  pone  oculos,  et  parva  pone 
aures  sordide  albidse.  Pedes  albi.  Aures  pallidae. 
Cauda  crassa ,  pilis  deusis,  non  brevibus,  sat 

crassis  et  rigidis,  colore  corporis,  lecta;  pili  ejus 
supra  apicem  elongati,  nigri;  ipse  vero  apex 
habet  penicillum  brevem,  album,  a  pilis  nigris 
obtectuni. 

Cranium  (fig.  4)  a  reliquorum  difFert  tyin- 
panis  maximis,  pone  occipiU  prominulis,  ut  in 
Dipode;  osse  zygomatico  margine  postico  reflexo, 
et,  ad  frontem,  pro  laminula  ossis  lacrjmalis,  non 
inciso.  Foramina  palatina  parva,  e  medio  dentis 
l:mi  ad  medium  2:di  extensa.  Reliqua  vides  in 
icone. 

Inter  species  cognitas  bcec  proxime  allinis 
videtur  M.  meridiano  Pall.,  qui  in  Pallasii  Nov. 

sp.  Glirium  Mm  lon^^ipes  dicitur.  Hoc  vero  no- 
men  difTerentiam  indicat,  nam  pedes  postici  ratiune 
corporis  longiores  sunt,  et  subtus  dense  villosi. 
A  M,  indico  facilius  distinguitur  colore  et  cet.,  et 
a  M,  Burtoni  Fp..  Cuv.  abunde  diflfert  colore  alio, 

pilis  cauda^  el  cet. 
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16.   Psammomjs  obesus  Crzm.  Rupp.  Allas  lab. 
22,  23,  et  Mus.  Senk.  3  p.  92. 

Aiiimal  hoc,  ut  obsei  vavit  Temminck,  perpa- 
rum  diffei  t  a  Merione  veteiis  orbis,  et  proesertim 

simillimum  est  M,  crasso  nuper  descripto,  meri" 
dianoj  indico  et  reliquis  statura  brevi,  obesa  et 
cauda  breviore  agnoscendis.  Sed  tamen  differt 

dentihus  incisivis  supeiioribus  antice  plaiiatis,  in- 
tus  maiginatis,  nec,  ut  in  Merione,  antice  obli- 
quis  et  sulcatis.  Den  tes  molares  niere  apparenter 

difFerunt:  nam  in  Merione  juniore  pliccc  tians- 
versae  tubera  dentium  separant;  sed  ubi  dentes 

paullo  magis  triti  sunt  tubera  confluunt;  in  P^^^t/z- 
momjej  etiam  juniore,  plicce  dentis  tantura  late- 
rales  apparent,  quia  pars  media  plicae  tam  alta 
sit,  ut  mox  teratur;  sed  tamen  in  pullulo  dentem 

posticum,  non  tritum,  invenio,  ubi  tubera  trans- 
\ersim  distincta  sunt.  Digitorum  ratio  omnino 
eadem  est  ac  in  M.  crasso  nuper  descripto,  et  in 
speciminibus  adultis  unguem  posticum  medium 

debiliorem,  ut  in  Merione,  invenio;  sed  in  juni- 
oribus  pauUulum  longior  est.  —  Aures  par  vas,  sed 
ut  in  M.  crasso,  antice  ciliatee.  Labium  superius^ 
ut  in  Merione,  ad  medium  fissum,  in  omnibus 

video;  quod  in  descriptione  supra  citata  minus 
recte  exprimitur.  Mainmce  utrinque  3,  sc:  1  mox 
pone  pedes  anticos,  1  ad  latera  abdominis  et  tertia 

inter  femora.  —  J^elJus  ubique,  etiam  in  gastraeo, 
basi  cinereum.  —  Inter  multa  specimina  ab  He- 
DENRORG  missa,  adest  femina  vetus,  cui  totum 

gastraeum,  et  basis  apexque  caudae  colore  subfer- 
rugineo,  obscuriore  quam  dorsi,  tinguntur. 
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17.  Orjcteropus  cethlopicus  n.  sp.  front  e  an  te 
oculos  declivi;  roslro  breviore ,  tenni ;  digito  an- 
tico  primo  reliqiiis  longiore.  (Tab.  3  fig.  1 — 5). 
E  Sennaaria  redux  Hedenborg,  cum  reliqua 

colleclione,  domum  misit  pelles  raaris  et  feminfe 

hujus  animalis,  prope  Bahr  el  Abiad  captas;  deinde 
vero,  a:o  1839,  tertium  specimen,  ex  eadem  regione 

acquisitiim,  addidit,  ideoque  primus  hoc  genus 
nieniorabile  in  Africa  septemtrionali  invenit.  Sed 

comparatio  horum  speciminum  satis  ostendit,  Or} - 
cteropodem  ibi  viventem  non  parum  a  capensi 
differre,  quare,  secundum  hodiernuni  morem, 
nomine  specifico  distinguendus  est;  an  vero  forma? 

hujus  generis,  capensis  et  aethiopica,  tales  "ab 
initio  creatae"  sint,  hoc  tempore  in  medio  re- 
linquam. 

Specimina  nuper  memorata  evidenter  sunt 
animalia  seniora,  cristis  cranii  sa  t  prorainentibus 
et  dentibus  profunde  ti  itis.  Cutis  crassa  et  dura, 

ut  cutis  suilla,  epidermide,  pro  selulis  squamulosa, 
fere  ut  cauda  murium,  tecta. 

Mensuras  infra  in  tabula  damus.  Color  to- 

tius  cutis  griseo-fla vescens,  pallidus.  Ungues  pal- 
lidi.  Pili  corporis  pauci ,  sat  distantes,  rigidi, 

setacei,  brevissimi  (anticeS — 3 ,  postice  5  millini.); 
pallide  flavescentes ,  sed  in  dorso  maiis  fusci. 
Postice  et  in  basi  caudae  sel^e  pauca^  longiores, 
nigrae  immiscuntur.  Pedes  densius  vestiti  sunt 

pilis  longioribus,  nigris,  ad  externum  digitorum 
latus  ut  fimbria?  recurvis;  in  apice  tibia?  et  in 

toto  latere  antico  antipedura  träns versim  extror- 
suni  vergunt;  vortex  adesl  supra  olecranum,  a 
quo  exit  linea  longitudinalis  piloi um  deorsmn 
spectanliuni.  Caput  superne  dense  tectuni  pilis 
brevissiniis,  pallidis,  a  linea  media  non  dilinila, 
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retrorsum  divergenlibus,  immixtis  nonnuUis  fuscis. 

Rostri  apex  sat  lumiclus,  pilis  teiiuibus,  floccoso- 
erectis,  curvatis,  submollibus,  adspectu  laneis, 
deiise  vestitus.  Rhiiiarium  nulla  parte  nudum. 

Vibrissae  paucae  et  bievissiinae;  setae  ullae  longio- 
res,  nigrae,  sub  ocido  adsuiit.  Au  res  ut  in  O. 
ca[)ensi  formatae  et  tenues,  sed  apice  minus  acuta^; 
pilis  oinnium  brevissimis ,  sparsis  tectae.  Cauda  sat 

dense,  sed  breviter,  pallide  pilosa.  Digitorum  pro- 
portio  ut  in  O.  capensi,  proeter  dig.  anticum  l:um, 
paullulum  longiorem  quarn  2:um.  Ungues  maximi : 
anticus  2:us  paullulum  brevior  quani  3:us,  et 

parum  major  quam  1  et  4.  Ungues  postici  2  et  3 
oranino  aequales;  1  et  4  paullo  minores;  externus 

adbuc  paullo  minor  (23  millim.). 
Regio  analis  pone  pedes  longius  prominet. 

Penis  in  hac  parte,  pone  pedes,  exseritur;  scro- 
tuQi  nidlum. 

Feinina  paullulum  minor,  pilis  omnibus  pal- 
lidis,  praeter  eos  in  antico  latere  antipedum  et 

pauciores  ad  marg.  externum  posteriorum,  fuscos, 
nec  nigros.  Digitorum  pili  albidi.  De  cetero 

similis  mari.  —  Mammae  4  inguinales,  sat  elon- 

gatae  (circiter  5  millim.  Jäger  in  O.  capensi  nu- 
merat  2  ventrales  et  2  inguinales). 

Crania  tria  speciminum  commemoratorum , 

inter  se  similia,  magnopere  a  cranio  O.  capensis 
differunt  forma  brevi  et  fortius  augustata  rostri, 
unde  fröns  convexa  eminet;  nec  non  dififert 

forma  maxillae  inferioris,  postice  latioris.  De 
cetero  videas  in  comparatione  infra  instituta  et 

in  tab.  3:tia  ubi  fig.  2  et  3  cranium ,  ad  magnitu- 
dinem  ̂   a  naturali  redactum,  repraesentant. 

Comparat lords  causa  breviter  commemoran- 
dus  est: 
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Orjcteropus  capejisis  Geoffr.  linea  faciali  subrecta, 
rostro  longiore,  crasso  sensim  paium  attenuato. 

Mjrmecophaga  af  ra  Pallas  Misc.  Zool.  p.  64 

(brevis  descr.  foetus  sine  icone).  —  Camper  Act, 
Petrop.  1777,  2  pag.  233.  tab.  IX,  B.  (solum 
cranium). 

Cochon  de  terre  Allamand  BufFon  Hist.  Nat.  ed. 

8:o  Deux  Ponts  1787.  quadr.  XI  p.  7,  pl.  1 ,  f.  3 
(Cutis  farcta). 

Oryct.  capensis  Smuts  Enum.  Mamm.  Capens,  p. 

52.  —  CuviER  Oss.  foss.  ed.  3,  V,  p.  139  tab.  XII.  — 
Jäger:  Anat.  Unteisucbnng  des  Orjcteropus,  Stutt- 

gart 1837,  Dissert.  inaug.  cura  icone  secundum 

specimen  in  spiritu  vini  conservatuni.  Descriptio 
externa  brevis,  sceleti  nulla. 

Get.  citationes  non  originarias,  vel  nibildedilFe- 
rentia  specifica  illnstrantes,  vid.  Fischer  Sjnops395. 

Hujus  animalis  speciuien  acquirere  non  potui , 
quare  solas  adnotationes,  sub  itinere  in  niuseis  factas 

et  descriptiones  figurasque  aliorura  coinparare  pos- 
sem,  nisi  ab  amicissinio  Prof.  Leydensi  J.  van  der 
HoEVEN  descriptio  animalis  farcti,  icon  cranii  et 

responsa  de  dubiis  quibusdam  benevolenlissiaie 
comraunicata  essent,  quibus  nixus  tutius  procedo. 

Pili  bujus  multo  longiores,  ciitem  tegen  tes,  et 

colore  obscuriores  sunt;  et  non  tantum  in  pedi- 
bus,  sed  etiam  in  regione  femorum  et  scapulae, 

color  sat  fuscus  vel  nigricans  apparet;  aures  quo- 
que  semper  paulluluni  acutiores  mihi  visae  sunt. 
Gaput  pr^esertim  a  prioris  differt  rostro  niulto 
longiore  et  orassiore,  non  in  medio  depresso. 

Etiam  in  boc,  rostrum  apice  paullo  tumet.  Digi- 
tus  ant.  primus  paullulum  bevior  quam  2:us  (Cu v. 
Oss.  foss.,  v.  D.  FIoeven  in  litteris);  unguis  ant. 

2:us  omnium  maximus  (Smuts).  — Mensuras  sequen- 
tes  pro  ulteriore  comparatiune  collegi: 
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Longit.  millime'  sec.  Allam.  Smuts CUVTER HOEVEN O.  cethiop*) 
tris  expressa.  (Buff.) Oss.  foss. in  litt. & ? 

Corpus  cum  capite.  1110 900 1000**)  1040  — 1000 990 

580 504 
500  — 

500 
450 

Caput   352 310 — 270 
260 

—  ad  oculos,  a  naso  190 

180  — 

151 156 

Auris  externa   .  .  .  163 180 — 
140 

136 

Planta  c.  unguibus  et 

260  — 

236***)  . 
ossa  sine  cnte  et 

unguibus  258 

.  — 
„  d:opraeter  calcaneum 

et  astragalum 190 — 
165 

„  raetatarsus  medius 

81 
69 

„  dig.   medius:  ossa 
ptfaeter  unguem 82 

73 

 cumungue • 

.  — 

83 82 

phalanx  ult.  ejusd. 29 
26 

Unguis  digiti  ejusd. 
(post.  medii}  . 

35  — 
32 

32 

,,  digiti  ant.  2:di  . 65 

45  — 

37 

41 Phal.  ult.  d:o  d:o.  . 

37i 

35 

„    —  d:o  3:tii .  . 40 

37JI 

Jäger  1.  c.  mensuras  longitudiiiis  omisit,sed 
icones  duae  ab  eo  datse  has  monstrant:  longit.  1150 

-f  cauda  370;  caput  306;  ad  oc.  190;  auris  196; 
quas  adcuratas  credo,  cum  in  utraque  figura  eaedeni 

sint,  cumque  longit.  auris  mensurasque  variae  ca- 
pitis,  in  lihro  literis  scriptae,  egregie  cum  figuris 

*)  c/'  Specimen   faretum;  ̂   cutis  siccala,  non  farcta, nec  extensa. 

**)  Sceleton,  fig.  1,  magnit.  |  magnis  naturalis,  ostendit 
longitudinem   984    mill.,  sed  rostri  apex  mollis  hane 
mensuram  saltem  20  raillimetris  auget. 

***)  Galcaneus,    qui   deerat,    seeundum    ieonem  Cuvieri 
restitutns;  ideo  haec  mensura  incerta. 
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conveniant.  Descriplio  ejiis  oslendit  cauflam  in 
cutibus  deliactis  seniper  iiimis  exlensam  esse, 
nam  in  aiiiniali  vivo  ̂   corpoiis  non  excedit. 

E  mensiK  is  elucet,  ca])ut  in  O.  cethiopico  miil- 
to,  pedesque  ejus  poslicos,  nun  rainore  ratione, 
breviores  esse  iisdem  partibus  O.  capensis.  Dif- 
feientia  longitudinis  horum  piassertim  in  meta- 
tarso  in  venitur.  Ungues  antici  et  postici  eodem 
modo  breviores  sunt  iii  O.  ffithiopico;  sed  corpus 
integrum  utiiusque  omnino  aequalis  videtur,  nam 
cutes,  ab  Hedenborg  e  Senoaar  niissae,  paullo 

corrugatce,  nec  nimis  extensae  erant,  quod  a  forina 
earuni  faciliter  intelligi  potuit.  Cuni  mensuris 
alterius  speciei,  bene  tameu  conveniunt. 

Cranium  O.  capensis  non  possideo,  sed  forma 

ejus  optime  describitur  et  repi cesentatur  a  Clvler 
in  opere  Ossemens  fossiles,  Pars  V.  pag.  139  et  tab. 
XII  fig.  1,  2,  3,  4.  Duo  crania  adsunt  in  museo 

Leydensi,  quorum  delineationem  benevolentissime 
misit  Prof.  v.  d.  Hoeven.  Convenientia  au  tern 

barum  iconuni  inter  se  et  cum  illa,  quam  dedit 

Camper  (I.  c),  veritatem  omnium  probat.  Prce- 
terea  vero  icones  cuvierianae  optime  congruunt 

cum  mensuris  in  libro  datis,  excepta  sola  låtit u- 
dine  rostii,  quge  forsan  lapsu  calami  nimis  magna 
facta  est?  Tiado  igitur  iconem  et  mensuras  cranii 

O.  capensis j,  a  Cuvier  niutuatas,  ut  comparentur 
cum  iis  O,  cethiopici ,  a  me  ipso  factis 

Orycteropus 

*)  Obscrvandum  est  cranium  O.  cetluopici  alterum,  minus, 
fronte  huniiliore  et  dentibus  minus  tritis  praeditum, 
cujus  fli^uram  delineavi,  in  cute  masciilina  positiim 
esse;  alteriim  vero,  paullo  majus,  cui  fröns  conve- 
xior  sed  rostrum  non  crassius  erat,  in  cute  feminina 
inveniebatur ;  quod  verisimiliter  errore  quodaui  fa- 
clum  est. 
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Orycleropus  capcnsis.     O.  aethiopicus, 
Sec.  Cuv.  Oss.  foss.  Cianium 

V.p 
139; 

tab.  XII. 
raajus; 

minus 

a Longit.  cranii  maxima  ... 234 
(78i)  2351* 

)  —  208 
203. 

b —  e  marg.  ant.  foram:s  magni 
ad  marg.  post.  palati  duri  . 

76 
(25) 

75 

—  74 

72; 
c —  maxill3esup:sabang. postremo  . ( 49 )  147 

—  127 

125. 

d —                inf:s,  maxima  .  .  . 203 
(671)  2021 

—  177 
178 

€ Lalit.  pone  proc.  postorhi- 

47 (15) 45 

—  42 

44. 
f —  in  arcub.  Zygomaticis    .  .  . 86 

(29) 
87 

—  81 

81. S —  roslri  ad  sut.  intcrmaxill.  . 37(?)(11) 
33 

—  30 

27. 
II Altit.  occipilis  c.  condylis  .  .  . 

46 
(15) 45 

—  4U 

45 i —  ab  ang.  post.  max.  sup:s  ad 

63 
(20) 60 

—  551 

55. 

k —  rostri  ad  sut.  intermaxiU  . 25 (81) 

251 
—  251 

25i 

1 —  proc.  coron.  a  marg.  inf..  . 
89 

(30) 90 

—  92 

92. m —     ,,         ab  angulo  postremo 
maxillae  inf  s  .  . 

48 
(15) 45 

—  50 

50. 

Ex  his  corapaiatis  coiicludi  potest,  cranii 

pai  Lem  ceiebralem  ,  quae  iiiensuiis  b j,  e  et  h  fere 
cii  CLimsci  ibitur ,  vix  vel  pai  um  in  utraque  fornia 
dilFerre,  partetn  vero  facialem  et  rostruiii  {c ̂  c/,) 

ill  O,  capensi  multuin  superare  easdem  partes 

O.  cethiopici.  Rostrura,  in  ul  roque,  ad  apicem  ean- 
dem  fere  habet  crassitiem,  sed  in  illo  a  tuberibus 

frontis,  sa  t  altis,  recta  iinea  exit;  in  hoc  pone 
medium  ossium  nasi  subito  constringitur ,  quam 
structuram  icones  melius  quam  descriplio  monstrant. 

Differentiae  formae  non  ab  aetate  pendere 
possunt,  nam  cranium  majus  O.  cethiopici  animal 

*)  Icones  Cu\'iERi  2,  3  et  4  ad  rationem  \  magnrs  natu- 
ralis  delintatoe  sunt,  quare  mensuras  ab  icone  desum- 
tas  in  paienthesi  inclusas  trado,  easdem  vero  triplices 
juxta  expono. 
K.  V.  Acad.  HandL  1842.  lÖ 
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vetus  indicat,  deiitibus  muUo  magis  tritis  quam 
iisdem  in  icone  Cuvieriana:  corona  excavata,  mai- 

ginem  alveolarem  lantum  1 — 3  niillimetris  su- 
perans, aiigulisque  oninibus  detritis.  Alterum 

cranium  auimalis  junioris,  sed  plene  explicati 
videtur;  lineas  tamen  pro  musculis  temporalibus 
eundem  situin,  late  distantem,  in  utroque  habeiit. 

Dentes  omniiio  cum  descriptione  et  figuris 

CuviERi  congruunt,  sed  insuper  a  nobis  repraesen- 
tantur:  lig.  4,  superiores;  fig.  5,  inferiores.  In 

utraque  maxilla  utrinque  adsunt  5  molares  or- 
dinarii,  et  prceterea  utrinque  vestigia  alveolorum, 

supra  1,  sublus  2  obser vantur.  Pusterior  boruui 
dentium  deciduorura  restat  in  max,  superioie 
dextra  cranii  majoris,  et  in  inferiore  sinisLra 
minoris. 

18.  Manis  Temmincki.  (Tab.  4  fig.  2).  Uni- 
cum  specimen  juvenile  hujus  animalis  ad  confi- 
iiium  terrag  Kordofan,  prope  Bidir  el  Abiad  cap- 
tum,  misit  nosLer  Hedenrorg.  Hoc  igitur  animal 
totam  Africam  orientalem  inbabitare  videtur,  a 

Sennaar,  låtit.  12:o  boi*.  ad  Purtum  rSatal,  30* 
merid.,  unde  specimen  giganteum,  fere  3-pedale, 
a  peregrinalore  suecano  Wahi.bi.rg,  accepimus.  In- 
certum  est,  an  idem  sit  animal  a  quo  Ruppet.l 
fragmentum  cau(bi3,  e  loco  indetei  ininato  interioris 

Africae,  conmiemorat  (Mus.  Senk.  3.  179). 

Cum  nulla,  quantum  novimus,  svnopsis  cri- 

tica  hujus  generis,  p;jst  eas  qua3  tradiderunt  Des- 
iwAREST  et  FiscHER  prodierit,  appendicis  loco  con- 
spectum  adjungo  earum  forma  rum  quas  mihi  cognitiK 
sunt,  ut  melius  cum  reliquis  compaiari  possit 
animal  nostrum. 
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19.  Hjracis  forman  adliuc  omnino snntobscui ae. 
Plures  inter  se  differentes  adesse  videiitiir ,  sed  ila 

in  se  invicem  transeunt,  ut  ad  sententiam  Riip- 

PELii  approbandam  fere  cogamur ,  qui  omnes,  etiam 

capenses,  uno  noniine,  Hjracis  Daman^  conjungit. 

20.  Camelopardalis,  Nulla  adhuc  causaestcor 
differeiitiam  quandani  specificam  inler  specimina, 
quae  varias  parles  Africae  iiihabitant,  suspicaremur. 

Pilis  tameii  coloreque  seiiiper  pauUulum  dissi- 
milia  videntur  capensia  et  seiiiiariensia.  Illa  eiiini, 

quot  vidi,  tecta  sunt  pilis  longioi ibiis ,  colore 
sordide  albido,  maciilis  fuscis,  obscuris  picto; 

haec  vero  oiniiia  pilis  brevissimis,  vix  ultra  3  —  5 
millimetia  longis,  laetius  albidis,  et  in  maculis 
laetius  fulvis,  tecta,  observavi.  Quae  dilFerentia 

tanlum  e  climate  orta  videtur;  capensia  enini 

ornnia  extra  tropicum,  ad  lat.  merid.  25—28*^, 
sennariensia  vero  ad  lat.  12 — 14°,  inträ  tropicuni, 
capta  esse  solent.  Ex  utraque  regione  7  speci- 

mina vidi;  sc.  e  Sennaar  et  Kordofan:  3  speci- 
mina quce  Hedenborg  nobis  misit,  quorum  vero 

unum,  juvenile,  bodie  Koenigsbergise  asservatur; 

2  Francofurti,  unuiii  Lugduni  Batavorum,  femi- 
namque  Parisiis  vivam;  ex  Africa  meridionali  ea 

quae  in  museis,  Lugduneusi,  Parlsiensi,  Goettin- 
gensi  et  Berolinensi  exstant. 

21.  Observationes  quaedani  de  Antilopibus  sen- 
naariensibiis  ad  aliuni  locum  differo. 

Buhcdus  Iimatus  ex  Africa  septemtrionali  maxi- 
mes aue  memorabilis  est.  Gum  vero  specimen  ex 

Africa  meiidionali,  quod  comparem,  nondum  acce- 
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perim,  de  eo  nihil  ulterius  hoc  loco  (licam,  nisi 
quod  sat  beiie  cum  descriptione  Smithii  iii  opei  e: 
Illustialions  of  the  Zoology  of  South  Africa,  et 

cum  specimiiie  feininino,  quod  Lugduni  vidi ,  con- 
veniat,  etsi  color  pauUo  magis  in  lufescentem 
vergit. 

Tab.  2.    Ex:plicatio  Tabularura. 

fig.  i  Meriones   Gerbillus\  cranium,  a  superne,  h 
—  2  —  veiiusUis  I     a  latere,  magniludirie 
—  3  —  muriuus  (     iiaturali;  c  deiiLes  su- 

—  4  —  ciassus    j     pei  ioies  sinisti  i,  iii- 
—  5  Mus  tesLiculaiis      I     ieriores  dextri,  mag- 
—  6  Acomys  russatus     J     uitudiiie  aucla. 

—  7  Djsopes    Midas.  a,  caput:  1   lobas  Helicis; 
2  Antitragus,  3  Tragus;  —  b ,  cl,  cra- 

nium; Dentes  primores;  omnes,  magui- 
tudiiie  naturali. 

Tab.  3. 

Fig.  1  Orycteropus  aetbiopicus  ̂ ,  magnit.  tV- 
—  2,  3  Cranium  ejusdem  femina?,  magn.  ̂ . 
—  4  Dentes  superiores  sinistril  ejusdem  cranii 

—  5     —     interiores  dextri   j  magnit.  | 
—  6  Orycteropus  capensis:  cranium,  magnit.  \, 

ex  opere  Cuvieri:  Ossemens  fossiles  ed.  3, 
vol.  V,  tab.  XII  fig.  4. 

Tab.  4. 

Fig.     1  Mcpbilis  (Ictonyx)  frcnala  ,  adulta,  magn.  I 

—  2  !Manis  Tennuinrki,  puUidus,  magu.  \ 



Öfversigt  af  slägtet  Manis j 

af 

CARL  J.  SUN  DE  V  ALL. 

Pör  alt  vinna  en  närmare  kännedom  om  arlerne 

af  (let  märk  väldiga,  lill  det  jltre  nästan  ödle- 
lika 31/ r kott-sl ä^let ,  som  Ltnné,  under  namn  af 

Manis,  först  införde  på  sin  ratta  plats  bland  dägg- 
djuren, samt  for  att  kunna  till  nanjnet  bestämma 

tvenne  pä  Riksmuseum  i  Stockbolm  befintliga  ar- 
ter, som  ej  kunde  återfinnas  uti  nyare  zoologiska 

skriftei',  företug  jag  att  göra  anteckningar  öfver 
de  ai  ter,  som  antiäffades  uti  de  zoologiska  sam- 

iiugai-,  b  vilka  jag  bade  tiilfälie  besöka  år  1841 
under  en  resa  genom  T^^skland,  Fiankrike  ocb 

Holland.  Det  blef  då  snart  tydligt,  att  flera  ai- 
ler  förekommo,  än  de  fyia,  som  redan  voro  upp- 

tagne i  diurforteckningaine,  eller  helhe,  att  flera 
arter  voio  sammanblandade  under  ett  namn. 

Efter  bemkomsten  tycktes  det  af  de  gjoida  aii- 
teckningarne  ])lifva  tydligt,  att  de  sedda  arteines 
antal  u[)pgick  till  7,  ocb  en  noggrann  revision  af 
litteraturen  Öfver  slägtet  gaf  det  resuhat,  att  lika 
måncia  redan  förut  mås  le  bafva  bli  f  vi  t  afl»ildad# 

eller  omnämnde  uti  beskrifningar ,  tbuiu  detta 

skett  på  ett  så  föga  tillfredsstäliandt'  säU,  alt  de 



246 

ej  derefter  kunde  med  säkerliet  urskiljas.  Sedan 

bar  jag  genom  breF  erbållit  Fullt  upplysande  med- 
delanden aF  ProFessor  Erichso^-  i  Berlin,  ProFes- 

sor  TAN  DER  HoEVEN  i  Lejden ,  Candidat  J.  Retn- 
HARDT  i  Köpenbamn  ocb  Doccor  Harteaue  i  Bre- 

men, bos  bvilka  jag  stadnar  i  största  Förbindelse, 
Ffjr  den  osparda  ojöda,  b  varmed  de  baFt  godbeten 
att  biträda  mio-  vid  arternas  utredande. o 

EFter  att  sålunda  baFva  eibållit  noggranna 

uppgiFter  öFver  7  arter  aF  Manis  ̂   ocb  eFler  att 
baFva  jerafört  dessa  med  b  vad  som  Förut  var  kändt, 
anser  jag  mig  böra  meddela  resultatet  aF  bela 
undersökningen.  Men  ingen  må  bäruti  vilja  finna 
en  Fullständig  bestämning  aF  alla  de  arter,  som 

förvaras  i  europeiska  samlingaine,  ty  dels  bar 

jag  ej  sett  några  aF  de  betydligare  bland  dessa, 
t.  ex.  de  engelska,  dels  torde  jag  baFva  Förbiqått 
en  eller  annan  art,  utan  att  dera  Fästa  beböriq; 

nppmärksambet ,  ocb  slutligen  bar  jag  baFt  allt- 
för litet  tillFälle  att  se  cranier  ocb  skeletter  af 

dessa  djur. 
Till  det,  som  af  flera  fiirfattare  blifvit  fram- 

stäldt  om  dessa  djurs  yttre  form,  bar  jag  ej  myc- 
ket att  tillägga.  Den  Fullkomliga  bristen  på  tän- 
der ocb  de  korta,  aF  buden  alldeles  dolda  ocb 

liopbundna  tärna  ̂   ̂6\S{ii\L\e:  med  ganska  stora 
klor j  bvilka  såsom  en  boF  eller  skida  betäcka 

nagel  benet,  ocb  enligt  flera  ögonvittnens  intyg, 
vid  gåendet  äro  böjde  ned  under  fotsålan,  äio 
gemensamme  formFöi  bållanden  för  dessa  djur  ocb 

slägtet  MfrmecopJia^Uj  som  i  Amerika  ersätter  de- 
ras ställe,  ocb  med  h vilket  de  baFva  en  spanska 

nära  likbet  i  bildning.  Hos  Manis  äro  klorna  5 

på  alla  Fötterna.  Tungan  är,  liksom  bos  Mvrme- 
eopbaga,  utsträckbar  till  flera  gånger  buFvudels 
längd,   elleiv-  nära    lika  långt  som  kroppen  utom 
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svansen Den  iii  plaltail  och  ternligeii  tjock, 
till  utseende  näslan  som  en  igel.  Svansen  är 

bredare  och  tjockare  än  hos  nå^ot  annat  dägg- 
djuisslägte,  nästan  liksom  hos  ödlorna;  den  är 
alltid  undertill  platt. 

Alldeles  egen  för  detta  slägte  är  betäcknin- 

gen, som  beslåi-  af  stora  hornartade,  fristående  fjäll, 
i  stället  för  här,  på  hela  öfre  delen  och  sidor- 

na samt  hela  svansen.  Fj^illen  ligga,  liksom  men- 
niskans  naglar,  fästade  vid  en  temligen  stor  yta 
af  huden,  fiån  h vilken  de,  på  samma  sätt  som 
naglar,  utväxa  blott  åt  ett  håll.  Hos  de  nyfödda 

ungarne  skjuter  fjällets  bakre  kant  knappt  utöfver 

basalytans  kant,  uien  den  tillväxer  hastigt  och  tyc- 
kes fortfara  der  med  sä  länge  djuret  lefver.  Hos 

äldre  exemplar  äro  de  alltid  längre  i  förhållande 

till  bredden  än  hos  yngre,  och  starkt  slitna  eller 

sönderbrutna  i  kanten.  De  ytoi-,  från  h vilka  fjäl- 
len utväxa,  äro  träns verselt  rhombiska;  så  breda 

som  fjällen  och  omkring  3  gånger  kortare  än 

bredden,  samt  ligga,  liksom  hos  fiskarna,  nätfor- 
migt,  tätt  intill  h varandra,  sålunda,  att  fjällen 
bilda  alternerande  rader  längsåt  och  sneda  rader 
tvertöfver.  Hnfvudets  fjäll  äro  alltid  små  och 

något  irreguliera,  så  att  de  endast  kunna  räknas 

efter  de  sneda  tver-raderne;  på  kroppen  sitta  de 
högst  regelbundet,  och  bilda  vanligast  11  eller 
17  längsrader,  af  h vilka  de  öfre  innehålla  de 

största  fjällen,  men  i  sjelfva  midtelraden  äro  de 
vanligen  något  smalare.  Hos  en  del  exemplar 
tillkomma  dessutom  3  å  4  små  fjäll,  som  bilda 
en  liten  egen  rad  nederst,  vid  h vardera  sidan  af 
buken,  h varigenom  radernes  antal  blir  13  eller 
19;  ännu  mera  sällan  saknas  yttersta  raden  hos 

*)  Jfr.  Dalman,  och  Burt. 
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de  arter,  soni  pläga  hafva  17,  hvarloeiioni  antalet 
blott  blir  15.  Detta  rättar  sig  dock  aldeles  icke 

efter  åldern,  ty  ungen  äger  vid  födseln  alla  de 

fjäll  han  kommer  att  få.  På  svansen  bihla  fjäl- 
len alltid  ̂   längsrader  ofvan  och  3  undertill, 

utan  naken  hud,  samt  dessutom  en  rad  på  h var- 
dera sidan,  som  äro  böjde  i  skaip  vinkel  och 

utgöra  svansens  kanter.  Fjällens  antal  i  raderne 

tyckes  vara  temligen  constant  föi*  h  vai  je  art ,  men 
enligt  de  mig  bekanta  facta  slår  detta  ej  i  något 
tydligt  förhållande  till  vertebiernes  antal.  Fjällens 
hårdhet  har  blilvit  alltlor  öfverdi  ifvet  omtalad  af 

flera  äldre  förfallare,  som  liknat  dem  vid  sten 

och  metaller;  mig  hafva  de  synts  föga  hårdare 
än  sköldpaddskal  eller  vanligt  liorn. 

Yttre  öronen  äro  åtminstone  hos  en  art,  71/. 

Dalmanni ,  temligen  st(jra,  till  formen  nästan  lika 
nienniskans;  hos  de  flesta  öfriga  tyckas  de  vara 

mindre  eller  till  och  med  otj^dliga,  h vilket  dock 
är  svårt  att  med  bestämdhet  afgöia  efter  de  tor- 

kade exemplar  jag  sett. 

Ögonen  äro  försedde  med  tydliga ,  kort-håriga 
ögonlock,  i  h vilkas  kant  jag  aldrig  funnit  tyd- 

liga cilia. 
Näsan  är  framskjutande,  utan  hård  eller  eget 

bildad  hud  i  spetsen;  näsborrarne  stora,  bilda 

en  böjd  öppning  vid  sidorna  derom. 
Munöppningen  är  ganska  liten.  Läpparne 

fullständigt  utbildade;  den  öfre  ej  klufven;  den 
undre  smal,  betäckt  på  sidorne  af  den  öfre. 

Köndelarne  öppna  sig  bakom  bakfötterne, 
tätt  intill  tarmöppningen.  Spenarne  äro  blott  en 

h vardera  sidan,  tätt  bakom  framföttcrnc.  ]Naf- 

veln  synes  hos  ungarne  mellan  lårens  främi  e  sidor. 
Jag  förbigår  de  inre  delarnes  beskilfning , 

hvaraf   jag    ej    har   någon  egen  erfarenhet,  men 
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h varom  anteckningar  finnas  a(  Dalman,  Burt  m. 

fl.  och  i  CuviERS  arbeten  ■•*).  Skelettet  af  en  art 
finnes  fullstäncli2:t  afhandladt  i  Cuviers  Ossemens 

fossiles.  Uti  de  härjemle  bifogade  "Obser vationes 
osteologicae"  har  jag  samlat  några  spridda  under- 

rättelser om  dess  olikheter  hos  de  särskilta  ar- 

terna. Tiil  de  niärklii^aste  egjenheterne  för  slä^- 

tet  höra  deras  khifna  nagel-leder  (se  pl.  4  fig. 
7  — 11),  biisten  på  utåt  synligt  os  lacrymale  och 
till  och  med  canaiis  lacrymalis,  den  med  Mjr- 

mecophaga  gemensamma  bristen  på  arcus  zy- 
gomaticus,  och  den  laka  unrlerkäken  samt  egen- 

heten i  bäckeiiels  bildning;  h vilken  sednare  äfven 

finnes  hos  Dasjpus. 
Dessa  djur  beskiifvas  af  alla,  som  sett  dem 

lefvande,  såsom  ganska  milda,  h vårföre  de  ge- 
nast bli  tama;  troliirtvis  slå  deras  sinnes-  och 

själs-föimögenheter  på  en  ganska  låg  ståndpunkt. 
Skrämde  lulla  de  sig  tillhopa  såsom  igelkotten, 
med  nosen  melhin  framfötterna ,  och  omlindade 

af  svansen,  till  ett  aflångt  nystan,  då  de  synas 

föga  åtkomliga  för  rofdjui'.  De  kunna  ej  springa 
fort,  men  giäfva  med  så  mycket  större  färdighet; 
de  skola  till  och  med  kunna  i  ögonblicket  gräfva 

sig  ned  i  en  af  solhettan  hårdnad  jord.  Af  Va- 
LENTYNS  beskrifning  (se  nedan  1726)  skulle  man 
kunna  sluta,  att  de  lefde  såsom  mullvaden,  i  un- 

derjordiska gångar,  h vilket  dock  tyckes  motsägas 
af  deras  yttre  utseende  och  foda;  sannolikast  är 
väl,  att  de  tillbringa  dagen  h  vi  lande  uti  hålor 
som  de  gräft,  och  ströfva  omkring  under  nallen. 
Deras  föda  skall  endast  utgöras      Termiter  ̂ ^W^x 

*)  En  högst  märklig,  egen  afdelning  af  magen,  som 
alltid  innehåller  en  stor  mängd  Ascarides,  beskrifves, 
hos  en  obestämd  art,  af  Whitefield  (se  nedati  1830), 
och  af  GouYE  (1703). 
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enligt  äldre  författyres  uppgifter,  af  nijror,  li vilka 
de  fånga  med  sin  långa  segt  slemmiga  tunga. 
De  lära  kunna  otroligt  länge  uthärda  att  svälla: 

ända  till  flera  veckors  tid  (Dalman,  Burt).  M 
flera  författare  omtalas,  att  man  i  deras  mage 
finner  små  kiselslenar,  h  vilka  möjligtvis  torde 
tjena  liksom  hos  foglaine  (Dalman,  Leslie,  Burt, 

Whitefield).  Dessa  stenar  lära  stå  i  något  vid- 
skepligt anseende  hos  Hindueine.  Köttet  afMyr- 

kottarne  skall  vara  ganska  smakligt.  Af  deras 

hud,  med  påsittande  fjäll  har  man  i  China  bru- 
kat göra  pansar,  som  utan  att  vara  tunga  äro 

ogenomtiängliga  för  pilar,  och  som  troligtvis  äf- 
ven  motstå  svagare  gevärsskott.  Några  författare 

anföra,  att  fjällen  användas  bland  rökelse-ämnen; 

men  Valentyn  säger  uttryckligen,  att  "djurets 
bakre  delar  brukas  till  rökelse  liksom  zibet-kattens," 
hvaraf  man  skulle  kunna  förmoda  någon  zibet- 
artad  afsöndring. 

3Ianis-divterne  förekomma  endast  i  de  heta 

delarne  af  gamla  verlden.  De  från  cequatorn  af- 
lägsnaste  ställen,  hvarifrån  de  finnas  anförde,  äro 

södra  x\frika  till  26  ä  27°  S.  lat.,  och  Assam  om- 

kring 26°  N.  lat.;  således  föga  utom  vändkretsar- 
ne.  Olikheleina  i  arlernes  form  rätta  sig  efler 

deras  geografiska  utbredning:  från  vestra  delen 
af  Afrika  är  endast  den  långs vansade  formen  känd ; 

den  bredsvansade,  som  är  mest  eget  ulbildad, 
tyckes  uteslutande  tillhöra  hela  östra  sidan  af 

Afiika  jemle  det  egentliga  Indien,  och  den  tredje 
formen,  med  mera  medelmåttig  svans ,  förekommer 

i  östliga  delen  af  södra  Asien  samt  på  indiske 
öarne.  Denna  S(?dnare  är  artrikast  och  innehåller 

öfvergångar  till  de  båda  öfiiga,  nemligen,  genom 
3f.  DnlDhumi  från  fasta  landet  (China),  till  den 
indiska,   och    genom    i\J,    aspera    från  Sumatra, 
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fill  den  vest-afrikanska  formen.  I  foinliJen  tyc- 
kes elt  närslägtadt,  gigantiskt  djur  hafva  lefvat 

i  Europa,  iili  hvars  tertiärformalion  man  funait 

ett  nagelben,  som  liknar  det  af  Manis.  Ovissare 

är  om  de,  sednare  i  Europa,  af  Lar.tet  funna  tå- 
benen  kunna  hitiåknas. 

Ja"[  öfversiar  nu  till  arternas  beskrifnins^. 

Genus  Manis  L.  (Pholidotus  Brtsson). 

Secti  o  1 ,  cauda  corpoie  multo  longiore,  angustata. 
Pedes  antici  rigide  birti,  tantum  basi  extus 

sqiiamosi.  Ungues  compressi;  piimus  (internus) 

utriusque  pedis  minimus,  pone  externum  retrac- 
tus.  Squaraas  coiporis  angustius  oblongge,  slriis 
fere  parallelis  ornatae.    {Mcmis  propr.  Linn.). 

1.  Manis  longicauda  squamls  corporis  XI  seria- 
tis,  cauda  longissima. 

Pholidotus  longicaudatus  Brisson.  —  Long- 
tailed  Manis  Penn.  —  M.  longicaudata  GeofiV. 

M,  tetradactfla  Linn.  —  M,  macroura  Erxl. 

(conf.  infra).  —  M.  africana  Desm.  (est.  var.  p). 
Habitat  in  Africae  occidentalis  parte,  mibi  non 

rite  cognita,  nam  Senegalia,  Sierra  Leona  et  Guinea 

ut  patria  afFeruntur  ab  iis,  qui  sp.  sequentem  non  ut 

distioctam  cognoverunt.  — Corpus  cum  capite  14—15 
pollicare  (eirciter  380  millim.);  cauda  feie  duplo 

longior.  Squamae  nigricantes,  lutescente-liinbatae; 
corporis  oblongee,  pai  te  apparente  non  transversa; 

totse  profundius  slriatcC,  apice  uni-mucronatag.  Sq. 
caudales  latiores,  parte  apparente  paullo  trans- 

versa, supei  iores  obsoletius,  inferiores  omnes  ior- 
tius  carinatae.  Sq.  laterum  pedumque  posticorum 
lanceolatae,  carinatae;  2  maxij^ae  pone  scapuias 
sitae.  Series  spinalis  coniinet  squamas  in  capite 
eirciter  9,  in  trunco  14-,  in  cauda  42— 44.  Fröns 
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lid  iJiediuin  ociilos  inler  et  nasum  sqiuimala.  Pedes 

aiitici  dense,  rigide  iiigro-hirli ,  tanUiin  basi  extus 
squamosi.  Gasti^eum  fere  iit  pedes  anlici  vesli- 
ttun,  sape  vero  calvum  observatur. 

Rostrum  sat  atteniialum.  Aures  externae  (vix 

iillae?).  Ungues  oiunes,  etiam  medius,  subacoti, 

paullo  compressi ;  medius  anticiis  maxiaius,  diiplo 
longior  qnam  2diis;  4us  paullo  longior ,  5lis  patdlo 
brevior  eodem;  primus  minimus,  relractus,  a  piiis 

fei  e  occidtatus.  Ungnes  poslici  2 — 5  parum  inae- 
quales;  medius  noii  minor  quam  anticus  2us. 

Obs.  Ill  museo  Leydensi  adest  specimen,  si- 

millimum  supra  descriptis,  cujns  cauda  longitu- 
diuem  lantum  1^^  corporis  sequat,  sed  eodem  nu- 
niero  squamarum  tegitur.  Pragterea  specimina  in 
Mus.  Berolinensi  et  Bremensi  descripsi. 

J^ar,  j3?  Cauda  longitudiue  vis  14^  corporis, 

squamis  seriei  medias  tan  tum  34.  De  cetero  ora- 
nino  convenit  cum  descriptione  nuper  data.  Mag- 
nitudo  corporis  eadem.  —  Unnm  specimen  vidi 
in  museo  Parisiensi ,  sine  dnbio  typum  descrip- 

tionis  M.  Africtmce  Desmaresti:  "14  poll.  +  cauda 
19/'  Inceilum  videtur  an  sexu  vel  laesione  cauda^ 
sub  cClale  jiuiiori  difleiat. 

2.  Manis  tricuspis  squaujis  corpoiis  XXIseriatis. 

M»   tricuspis   Rafinksque    Ann.   Gen.    des  8c. 
Phys.  de  Biuxelles  VII  p.  214  verisimililer 

luic  referenda.  ~  Pluitagiji  Buffon. 

llabitat  in  Guinea.    Specimen  in  museo  Regio 
Uainitnsi    adest,   a  Gubeinatore    colonias  danicai 

ill  Guinea,   rechice,  olim  donatum,  cujus  descrip- 
lii)nem    adcuratissiujam    misit  cl.    Cand.    Med.  J. 

Reinhardt.    Aliud,  ex  AtVica  occidenlali,  in  uuiseo 

Leydensi,  in  epistola  uubis  descripsit  ProF.  J.  van 
DER  lIoEvi^'.    Teitinm,  non  niliil  k\2sum,  exslat  in 
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miiseo  zool.  Slockliohniensi ,  a  Prof.  A.  Retzio 
cl  o  na  Lu  111. 

Priore  paullo  minor:  longit.  pedalis,  +  cauda 
ultra  1^  corporis  cum  capite.  Squamae  tenuiores 

quam  prioris,  grisesceiiLes  vel  cinereo  fla vescentes, 
ill  medio  corpore  in  series  21  dislrilDiUae  (ve I  19 

in  sp.  Leydensi,  v.  d.  H.);  ad  mucronem  apicis 
utrinque  paullo  incisae,  unde  pars  earum,  non 
vero  onuies,  subtricuspides  appareant.  Series  media 

continet  squamas:  (in  capite?)  in  trunco  18 — 20, 
in  cauda  38.  In  liac,  ut  in  priori,  series  media 

desinit  pollicem  ante  apicem  caudae.  De  cetero 

squamarum  forma  situsque,  et  descriptio  pedum 
omnino  ut  M.  longicaudae. 

Sectio  2.    Cauda  breviore. 

Pedes  omnes  extus  toti  squamosi.  Unguis 

internus  utriusque  pedis  subaequaiis  externo,  non 

pone  eum  retractus. 

a)  Squamis  corporis  17  seriatis. 

Cauda  corpore  multo  augustior.  Squamae  in- 
terdum  l9-vel  15-seriatöe;  oblongae,  vix  magis 
inaequales  quam  in  prioribus;  iaterum,  utrinque 

3  —  4  series,  pedumque  posticoruiii  (arinatae.  — 
(Pholidotus  Biisson). 

3.  Manis  aspera  unguibus  posticis  anticisque  asqua- 
libus,  curvatis;  squamis  laterum  pedumque  posti- 
corum  acute  carinatis. 

Forte  M.  pentadactyla  Raffl.  (v.  postea  1821). 

Habitat  in  Sumatra.    Unicum  specimen  inde 

örtum  vidi  in  museo  parisiensi.    Propius  ad  for- 
ma m  longicaudatam  accedere  videtur.  Specimen 

unicum    quod    vidi,   cum    cauda  circiter  sesqui- 
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pedale;  cauda  longitudine  trunci  cum  capite. 

Squama3  oblongas,  tolae  striatce,  lobulo  apicis  ro- 
tuiidato  sub-mucronat^.  Caiinas  in  squamis  late- 
rum,  utrinque  4  serieruin,  pedumque  posticoium, 
in  bac  sula  mibi  coguila  specie,  altce,  acutae;  (in 
leliquis  bumiles,  roLiindatce  sunt).  Series  spinalis 

squamas  in  capite  cii'citer  12,  in  trunco  23,  in 
cauda  32  conlinet.  Capiit  modice  atlenuatum, 

supeine  vix  anle  angukmi  oris  squamosum.  Ln- 
gues  omnes  curvali;  medias  parura  (circiter 
longior  quam  2us  et  4us;  apice,  ut  ii ,  attenuatiis, 

nec  latus,  tritura  obtusus;  lateraies  par\i.  Un- 
gues  posLici  maonitudine  el  forma  similes  iisdera 
anticis;  sed  lalerales  majores  quam  lalerales  anlici. 

4.  Manis  juvanica  unguibus  curvatis,  supLMiie 
teretibus,  anticis  majoribus. 

Lacertus  indicus  et  Diahle  de  Tajoan  ,  Co>"tius  H.  N. 
p.  60.  —  P an^^otlin^  Vale.ntyx  Hist.  Amb.  —  Pan^olin 
BuFFO]S'  et  Daube>"to>"  H.  X  tab.  34,  icon  a  Schreber 
transsci  ipta  el  M.  pentadactyla  vocata ,  bujus  sp.  var.  ̂  
repraesentat. 

M.  javanica  Desmarest  Mammal.  p.  375  verisimilitei" 
ad  var.  ̂   hujus  sp.  l  efereuda ,  etsi  bis  vei  bis  longe  dif- 
ferre  videjetui^*  "tete  coiiverte  d'ecailles  jusqii'aii  bout 
du  museaii,  tant  en  dessus  qii'en  dessous,"  qiiae  eadem  in 
Diet.  Sc.  Nat,  art.  Pan^jolin,  repelita  invenies. 

Pan§oli7i  des  Indcs  Cuvier  Oss.  foss.  ̂ conf.  iufra: 
Obs.  osteol.) 

Habi!at  in  Java,  ut  videlur,  sat  vul^aris. 

Yerisimilitei"  alias  quoque  insulas  arcbipelagi  indici 
inhabilat,  quod  tanien  adbuc  incertura.  —  Longi- 
ludo  ad  nita?  3^^  pedalis;  sc.  corpus  cum  capite  2, 
cauda  1|  ped.  Squamas  tot^e  fulvescentes,  leviter 
striatct,  tantuui  apice  trituiå  lanes:  in  corpore 
niedio  rarius  17,  ScVpius  19  series  numerautur, 

quod  etiam  in  pulKdis  observavi.  Squamre  tiun- 
ci   oblunga^   apice,  ubi  inlegiee  sunt,  altenuatce; 



255 

laterum,  pediimque  posticorum  niucronatce,  obso- 
letius  cariiiatae;  caudales  latiores,  cariiia  obsoleta 

praeditas,  uiide  cauda  3-caiinata  apparet.  Caudae 
apex  eliam  subtiis  obsolelius  3-cariiialLis.  Sqaamae 
margiiiales  caudoe,  ubi  integral,  aculissimae,  fere 

unguifoimes,  apice  anguliim  vix  30°  forinante. 
Sqaamae  spinales  capitis  fere  11,  Iriinci  22,  caudse 

24 — 27.  —  Caput  atlenuatum,  superne  fere  ad 
nasum  squamosum.  Auris  exteniae  limbiis  parvtis, 

sen  concha,  adest,  sed  midto  minor  qnam  in  se- 
queiite.  Corpns  subtus  sparse  pilosnm.  Pili  pauci 

pallidi  inter  squamas  obser vantur.  Uiigues  pal- 
lidi,  antici  magni,  teque  arcuali,  superne  late  ro- 
tundati;  medius  maximus:  longit.  ultra  |  dislantiae 

oculi  a  naso;  4:us  longit  |  — |  hujus;  2us  pauUo 

minoi-,  l:us  et  5:us  sat  par  vi,  longit.  circiter  |  medii. 
Ungues  posteriores  forma  et  proportioiie  similes 

anticis,  sed  minores:  medius  longit.  |— |  medii 
anlici;  laterales  vero  postici  pauUo  majores  quam 
laterales  antici.    Mammse,  1  utrinque,  axillares. 

.  Haec  species  quoad  formam  unguiura  singulari 
modo  variabilis  videtur,  qua  re  duas  varietates 
distingui  possunt: 

Var,  oi)  ungue  medio  (non  ti  itura)  latins  ob- 
tuso,  fere  ancipite  seu  subdepresso,  reliquos  brevius 
superanle;  2do  et  4to  fere  aequalibus.  Adultos  et 

juniores  utriusque  sexus,  plures  descripsi.  Pullu- 
lum  neonatum  in  museo  Lejdensi  vidi:  longit. 

6  poll.  +  cauda  3|,  squamis  vix  ultra  areolas  ba- 
sales  prominulis.  Proportio  et  forma  unguium, 

numerus,  ordo  et  carinae  squamarum  omnino  simi- 
les iisdem  in  ad  ni  tis. 

Var,  /3)  ungue  medio  longiore,  acuto:  apice 
tereti,  tenni,  parum  trito;  longitudine  usque  ad 

45  millim.  (vel  secundum  curvatnram  50).  Un- 
guis  4us  non  parum  major  quam  2us,  et  fequalis 
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postico  raediu.  Ungues  igilur  magni  aiilici  iniilto 
loiigiiis  saperant  posticos  quam  in  var.  priori. 
Digiti  quoqiie  crassiures  apparent  (Conf.  infra  iii 

obss.  osteologicis).  —  Specimina  qu^dain  raagiia, 
seniora,  e  Java  orta,  iii  Museis  vidi  (Holaiiae 
Haviiiae  $,  Lugcluni),  et  iiniim,  juveiiile,  pioeter 
caudam  circiter  15  pollicare,  in  M.  Havniensi. 

Obs.  Haec  differciilia  vix  a  IriLma  ungiiiam 

explicari  potest,  naiii  in  var,  a  luignes  iieonati 

oninino  similes  sunt  iis  adultorum,  et  triti  appa- 
rent; specimina  vero  seniora  varietatis»  ,Q  ungues 

habent  aculos.  Duas  igituf  formas  distinctas  hac 

re  indicatas  credidi:  prior  appellala  est  M.  Pan- 
golinus  BoDDAERT,  posterior  M.  anisonyx.  Zsihil 
vero,  nisi  forma  unguium  et  forsan  digitorum, 

in  iis  dissimile,  neque  semper  hae  partes  de- 
finite  hoc  vel  altero  modo  formatce  videnLm^;  de 
quo  litteias  benevolentissime  misit  Pr.  J.  van  der 
HoEYEN,  qui  specimina  numerosa  ditissimi  musei 
Leydensis  acicurate  examina  vit.  In  museo  Havni- 

ensi quoque  adest  specimen  forma  intermedium, 

cujus  (descriplionem  Ciar.  J.  Reinhardt  filio,  gra- 
tus  debeo.  Tanien  ratio  unguium  ulteriore  examine 

digna  est.   Crania  et  sceleta  hujus  speciei  non  vidi. 

5.    Manis   Dalmanni y   brevis,    crassa,  unguibus 

subreclis,   subLrigonis,   anticis   dupio  longioii- 
bus,  auriculis  majusculis. 

Manis  -  Dalman  senior,  Act.  Stockh.  1749  p.  265. 

Habilat  in  Cbina  prope  CanU>n,  ubi  Tcldn- 
Kian-Kiiipp  vocalur;  (Dalman  I.  c.)  —  Slatura  bre- 

vis cra<^sa,  depressa  sequenlium,  quibusonm  summa 

ailinitale  jnngi  videtur  :  "irunci  latiludo  =  §  longi- 
tudinis;    altitudo  =  A    latitudinis"  (Dalman);  sed 
cauda,  ut  in  prioribus,  angustata ,  longiludine  fere 

corporis 
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corporis  praeter  caput.  Adultorum  longitudo  tota, 

cum  cauda,  2|-pedalis.  Squamas  latiores  quam 

priorum:  parte  libera ,  etiam  iii  adultis,  pauUo  trans- 
versa,  triangulariter  rotundata;  striat£E,  apice  latius 
laeves,  fuscEe,  in  traiico  fascia  arcuata,  pallescente 

notatae;  caudales  absque  signo  carinoe.  Sqv.  mar- 
giiiales  caudoe,  supra  laiiceolatae:  divergium  late- 

rum  circiter  50®.  Sqv.  laterales  corporis  et  pediim 
posticorarn  aiigustiores,  fere  iaiiceolat^e,  definite  ca- 
riiiatae,  sed  aiiticae  femorum  et  supra-digitales  oni- 
iiino  laeves.  Sqv.  spiiiales  capitis  10,  truiici  20, 

caudae  18 — 20. — Caput  coiiicum,  longit.  {  truiici, 
rostro  sat  acuto,  fere  ad  iiares  squamoso.  Aures 
externae  (iii  oiniiibus  quas  vidi)  fornia  fere  auris 

huraanae,  etiam  superne  extra  cutem  liberse,  lati- 
tudine  limbi  7,  totius  auriculoe  25  millim.  Corpus 
subtus  setulis  crebris,  adpressis  vestitum.  Setae 

quoque  longiores  inter  squamas  prominent.  Ungues 
antici  maximi,  perparum  curvati;  in  senioribus, 
apice  detriti,  fere  recti;  magis  quam  in  reliquis 

3-quetri  apparent.  Medius  anticus  omnium  maxi- 
mus, obtusus,  longite  fere  rostri  ab  oculo;  4:us 

longit.  I  hujus;  2:us  adbuc  multo  minor;  laterales 
parvi,  internus  minor.  Ungues  postici  omnino  recti, 

evidentius  3-goni;  medius  plus  duplo  brevior  quam 
medius  anticus;  l:us  et  5:us  cequales  iisdem  anticis, 
sed,  in  bac  sp  ut  in  toto  genere,  2  interiores  in 

pede  postico  paullo  majores  quam  2  exteriores;  in 
pede  antico  vice  versa.  Mamma  1  utrinque,  pone 

pedes  anticos  (Dalman;  ipse  non  plures  invenio).  — 
Specimina  descripta:  in  Mus.  Stockbolmiensi,  $  e 
eliina,  adulta,  mammis  magnis,  verisimiliter  tjpus 
descriptionis  Dalmanni;  in  Hafniensi,  patria  inc, 

Sqvamis  tantum  15  seriatis,  et  in  Parisiensi,  spe- 

cimen  junius,  20-pollicare,  paucos  post  annos  e 
China  allatum.  —  (Conf.  Öbs.  Osteol.  infra,  d). 

K.  y.  Acad.  Handl.  7842,  ^  ̂ 
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b)  Scjuamis  corporis  11  (s   13)  seriatis. 

Cauda  basi  latitudiiie  fere  corporis  crassissimi. 

Squamae  corporis  caudaeque  latissinice,  träns versas, 

capitis  artuumque  parvcc;  vix  uUae  definite  cari- 

natas.    (^Phatages  iEliaiii  '••"). 

6.  Manis  laticauda  squamis  basi  striatis,  serie  me- 
dia caudali  integra,  16  squamosa. 

M.  pentadactyla   Linn.   Mus.  Ad.  Fridr.  2  ̂ 'ix  autem 
Syst.  Nat.  de  quo  videas  postea). 

Broadtailed  Manis  Penii.  indeque  M.  laticauda  III.  — 
M.  jnacroura  Desm. 

Habitat  in  India  propria :  Pondichery ,  Madras, 

Bengalia,  Bahar  (forte  etiam  in  Assam).  —  Adulta 
cum  cauda  4  pedalis;  cauda  longit.  corporis  cum 

dimidio  capitis,  basi  corpore  parum  angustior,  la- 

titudine  |  longitudinis  (in  pullulis  angustior).  Squa- 
mae corporis  non  minus  latcC  quam  caudales,  parte 

libera  longitudine  duplo  latiore,  triangidari-roUin- 
data,  apice,  ultra  medinni,  las  vi;  per  series  1 1  dis- 
positiie;  additis  interdum,  etiam  in  pullulis,  2  v  el  3 
parvis  ad  latera  ventris,  unde  series  13;  spinales 
11  +  16+16.  Squamae  nulloä  carinatae,  nisi  pauc£c, 
anteriores,  in  seriebus  laterum  2  infmiis,  et  quaedam 

ad  ungues  latusque  posticum  pedis  posterioris,  ca- 
rinula  obsoleta  notatcc.  Capnt  conicinn,  parvum, 
paruni  acutum,  linea  faciali  recta,  superne  fere  ad 
nares  squamosum.  Aures  exterUcC  parvae,  tantum 

infra  et  pone  aperturas  prominul^e.  Ungues  an- 
lici  leviter  arcuati;  modius  louiiitudine  rostri  ab 

oculo,  apice  latus,  obtusus  sub-depressus;  4:us  longit. 
J  bujus;  2us  paullo  minor;  laterales  parvi  subaequales, 
long.  circiter  \  medii.    Posteiiores  curvati,  teretes 

*)  I)c  lioc  noniiiie  videas  infia,  in  conspectu  lilteratiira:: 
1703.  Nescio  an  liodie  revera  in  iisu  sit  in  India, 

sed  lioc  aninial  '\u'^\t\\i\Vyav  Jhin^u  j  \i\'Qa\mY  T  acljra- 
cila  appellari,  a  LtsLiE  el  Daml  didiciinus. 
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apice  triti,  medius  longit.  ultra  \  raeclil  antici.  (Mus. 

Bremen,  Lej^den,  Paris,  Frankfurt). 
Obs.  Duas  varietates  fbrmae  descripsi.  Cuni 

vero  eas  hodie  inter  se  comparare  nequeam,  incer- 
tum  est  mihi  qua  ratioiie  difFerant,  an  mere  acci- 
dentales  habendce  sint.  Altera:  cauda,  ut  vide- 

tur, pauilo  latiore,  unguibus  posticis  deflexis,  mi- 
nus curvatis:  Imo  et  4to  aequalibus,  pauilo  lon- 

gioribus  quam  lateralibus  anticis;  externo  niinimo, 

squamisque  corporis  11-seriatis.  (Mus.  Leyden). 
Altera:  cauda  pauilo  angustiore  (an  semper?), 

unguibus  posticis  magis  curvatis,  Imo  5toque 
aequalibus,  multo  minoribus  quam  iisdem  anticis; 

squamis  13  seriatis  (M.  Paris.).  —  Utraque  forma  ex 
India,  similes  magnitudine,  squamis,  forma  unguium 

et  tota  descriptione  supra  data.  In  reliquis  speci- 
minibus  descriptis  bas  differentias  non  adnotavi. 

Pidlulus  j  Mus.  Stockb.  *)  in  spiritu  vini  asser- 
vatus.  Foetus  vel  neonatus,  umbilicus  enim  nondum 

sanatus  restat  inter  partes  anteriores  feraorum ,  polli- 
cem  ante  aperturam  genitalium.  Longit.  180  millim. 
+  cauda  110;  latitudo  baseos  caudae  35;  caput57, 
ad  oculos  26,  ad  aures  39;  unguis  medius  anticus 
21.  Squamae  omnino  ut  in  descriptione  adultae, 

etsi  breviores,  margine  perparum  (1  millim.)  ultra 
aream  cutis  rbombeam,  cui  affiguntur,  prominulo. 
Series  träns versse  13,  extima  e  squamulis  4,  etiam 
träns versis,  quia  non  accreverint.  Spinales  11  + 
17+16.  Palpebrae  molles,  distinctae,  totae  sparse 
setulosae,  sed  non  ciliatae.  Puncta  pro  vibrissis,ad 

latera  rostri,  in   4  ordinibus  disposita,  setula  e 

*)  E  collect.  vetere  Di*ottninghoImiensi ,  ideoque  verisi- 
militer  typus  descriplioiiis  LiNWiEi  in  Mus.  Ad.  Fii- 
derici  2,  pag.  7;  quod  vero  magis  a  praesentia  speci- 
minis,  quam  ab  ipsa  descriptione  colligi  potest. 
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quibusdam  ernmpenre.  Stlnla^  pancce  intcr  sqna- 
mas  prominent.  De  cetero  rostri  apex,  latera  ca- 

pitis,  gastrcGum  totuin,  artusqae  intus  et  apex  fe- 
moram nnda,  glabra.  Lingua  depressa,  anceps, 

låtit.  5  millimetrorum;  (nunc  35  mill.  extra  apicem 
rostri  extensa).  Mammoe  2  axillares,  (inträ  pedes 

anticos)  evidentes.  Apertura  genitalium  non  parva, 
tantiim  septo,  ab  ano  transverso,  amplo,  distincta, 
clitoride  sat  prominula.  Ungaes  omnino  ut  in 

descriptione  adultce,  medio  eodem  modo  obtuso, 
etsi  non  trito;  postici  ut  in  forma  posteriore,  nuper 
memorata,  fortius  curvati;  2  et  4  inter  se,  1  et 

5  inter  se  aequales;  bi  mullo  bieviores  qnam  iidem 
anteriores. 

7.  Manis  Temmincki  squamis  longius  striatis, 

serie  media  caudali  abbreviata,  5 — 6  squamosa. 
Smuts  Maiiini.  Capens,  p.  54.  —  Hodgsox  ZooI.  Proc.  1834. 
Smith  Illustr.  jMamm.  pi.  7,  Forma  Nqiiamariini  IbLsa. 

Habitat  in  Africa  orientali:  CaliVaria ,  Seiinnar. 

Adulta:  cum  cauda  ̂ -pedalis.  Cauda  corpore  cuiu 
capite  parum  brevior,  basi  latitudine  4^  longitudinis. 
Parum  a  priori  diflert.  Squam^e  latae  prioris,scd 

fere  usque  ad  a])icem  striata^  (plen^qiie  fracta^); 
in  corpore  et  cauda  fere  ojunes  longitudine  3-pol- 
licares,  uno  polHce  areolie  oiitis  aiiixir,  fuscescen- 

tes,  marginibus  irregulai'iter ,  vitta([ne  ol)liqna  cau- 
daliuiu,  llavescentibiis.  Squaiiur  trunci  13seriaU\? 

(sec.  HooGSON  11  serial;r);  latcrales,  in  seriebns  '2 
infnnis,  ol)Solelissiine  carinaUr;  pedum  wwWce  cari- 
nalai.  wSqiiatuie  sj)inales  9  f  13  +  6  caudales;  mar- 

ginales  cauibe  13,  oblonga^,  apice  trito-obtnscT.  Cajnil 
parvum,  ut  j)rioris,  sed  vix  anle  medium  rosh  i , 

suj)ra  anguliuu  oris,  scpiamosum.  AuricuLT  .  .  — 
Ungucs  anliei  ouniino  ut  prioiis,  postici  dellexi, 

inter  se   subcequales,  apice   o1)liiso-lriti ,  magnitu- 
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diiie  latcMarmivi  aiUicoruni;  2  exteini  poiie  3  reli- 

qiios  paiillo  reti-acti.  (Speciineii  e  CafiVaria  piope 
Portum  Natal  ab  aiiiico  1.  Wahlberg  missum.  In 

specimine  ejusdem  magiiituclinis,  eodemque  squama- 
rum  numero  tecto,  in  museo  Leydeiisi,  iingues  po- 
stici  feie  ad  basiii  detriti  sunt). 

Piilluhts  Sennaarios  a  Pr.  Hedendorg  in  ven- 

tus. (Tab.  4  tig.  2,  magnit.  ̂ ,  fig.  3  —  6  magn.  nat.) 
Longitudo  tota  350  millim.  (14  poll.  Svea);  un- 
guis  medtus  anticus  24;  cranium  55;  os  occipitis 

suturis  divisum,  (v.  fig.).  Squamas  circiter  10  mil- 
limetra  superant  areolani  baseos;  fla vescentes ;  apice 

latius  Iceves,  lobo  promiscue  rotundato  vel  sub- 
acuto,  paullo  inflexo,  terminatag;  caudae  marginales 

pone  apicem  pungentem  incisae;  anteriores  angulum 

80*^  formantes ,  posteriores  acutiores.  Squamae  trnnei 
tantum  i  1  seriatae.  Squamae  spinales  caudae  tan- 
tum  5.  Ungues  parum  triti:  posticus  2us  et  Sus 
oequales,  paullo  crassiores  et  longiores  quam  reliqui 
et  laterales  antici.  Ungues  antici,  et  reliquae  partes 
omnino  ut  in  adulto.  —  Cf.  Obs.  OsteoL,  infra 

Species  incevtee, 

Species  qucedani   afiines  M.  javanicas  in  Asia 
meridionali,  Ceylon  et  insulis  orientalibus  habitare 

videnlur,  ad  quas  referenda?  sunt  icones  infra  ci- 

talae  Seb^  (1734)  et  Jacob.o  (1696),  unguibus  an- 
ticis  et   posticis   oequalibus,    pluresque.  Speciem 

quandam  Manis  circa  Negumbo  Ceylonae  frequen- 
tem  meraorat  Thunberg  (Resa,  Upsala  1793,  IV ^ 

180),  eam  vero  non  magis  describit  quam  White- 
FiETD,   de  quo  v.  infra,    1830.    Incertum  adhuc 

I   videtur  quasnam  forma  insulam  T ajw an  ivAvcxhit^t^ 
I  etsi   nomen  inde  petitum,   Diabolus  tajoanicus ,  ab 

I  omnibus,  duce  Bojmtio,  usitatum  sit.   Conferas  tan- 
;  dem  VALE^TYN  1726. 

;i 
y 
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Alia  forma  Indica  qaani  iiostra  M.  laticaiula  j, 

forte  indicata  est  a  Forster:  cauda  angusliore, 

squamis  pluribus  tecta,  prredita  (conf.  infra  1789). 
NeG  ea  quae  As  sam  iiihabitat  satis  cognita  est  (conf. 
infra  1839). 

Expositio  Literaturöe  de  Gener e  Manis» 

Nomenclatnra  hujus  generis  sat  intricata  est 

eani  pr^esertim  ab  causam,  quod  plerique  sub  no- 
mine  Manis  pentadactjke  vel  brachjurce j,  formas 
maxime  dispares  confuderint.  Quo  autem  stabilita 

babeamas  nomina  suumque  cuique  tribuatur,  juvat 
tabulam  cbronologlcam  literaturee  bujus  generis 
exponere.  Hoc  igitur  loco  descriptores  originarios 
litteris  Initiat.ibus  ,  reliquos  se  par  a  tis  scribimus. 

iEiJANUS  solus  inter  veteres  boc  genus  memo- 
rasse  videtur.  In  opere  De  animalium  natura 
Lib.  X  YI  cap.  6  dicit:  adesse  in  India  animal 

simile  crocodilo,  magnitudine  canis  minoris  ("me- 

litensis**),  squamis  adeo  duris  obsitum,  ut  cutis  de- 
tracta  pro  lima  adhiberetur,  et  ut  metalla  corrodant; 

quod  Indi  d^cL-^TcLY-Av  vocarent.   ISibil  amplius  affert. 
Primus  vero  qui  deinde,  quoad  novimus, 

Manis  speciem  discripsit,  erat: 
1605,  Ci.rsius,  in  Exot.  p.  374  c.  fig.  bona. 

"Lacertus  peregrinus  sr/uaniosns ibi  allatus,  est 

M.  /ongicanda  (M.  4-dactyla  Ll\x.)  quam  "apud 
Pbarmacopoeum  Lejdensem"  viderat.  Patria  ei 
ignota.  Pedcs  antici  tantum  basi  squamosi;  cauda 
corpore  duplo  longior  etc. 

1645,  Aldrovandus,  Quadrup.  digit.  p.  667, 

nomine  ''Lacerta  indica  Juanjia^  congener'  depin- 
git  aliud  spccimen,  sine  capite,  ejusdem  speciei 

[M.  iongicaiid(vy  Patriam  ignorat.    Nomcn  ̂ Eliam 
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Phatagen  iion  ad  liaiic,  sed  ad  Lacerlani:  Cor- 
dflu!n„  p.  659  e  et  665  e,  affert. 

16b8,  BoNTius,  Hist.  Nat.  p.  60.  Lacertus  in- 
dicus  sqitamosus  c.  fig.  bona;  ex  insula  Tajoan 

(Tajwan  s.  Formosa),  unde  nomen  Diable  de  Tajo- 
an, quod  affert.  Figura  sa  t  bene  refert  M,  java- 

iiicam  var.  j3.  Proportio  et  forma  unguium ,  rostri, 

squamarumque  marginaliiim  caudoe,  hujus  sunt, 

nec  potest  esse  aiia  e  nobis  cog^nitis;  sed  cauda 

brevior.   ''Magnit,  vulpis,"  bipedalis  + cauda  pedalis. 1669,  Perrault,  Memoires  etc.  inHistdefAcad. 

3,  partie  3  (impr.  1734),  p.  85  tab.  17,  18: 
Grand  Lezard  écaillé.  Descriptio,  ut  omnes  illius, 
bona,  bene  con venit  cum  M,  laticauda.  Ungues, 

squamae  convexce  et  magnitudo  hujus  sunt;  sed 

cauda  in  figura  angustior  apparet,  et  brevior  de- 
scribitur:  sc.  longitudo  tota  3  ped.  10  pofb,  unde 

cauda  16  poll.  —  Ex  India  allata  fertur.  Male 
interpretatur  no  mina  a  prioribus  data.  /Ei.ianum 

non  citat.  Phalanges  unguiculares  fissa&  ei  cogni- 
tae  sunt. 

1674,  Olearius;  Gottorff.  Kunstkammer.  Pag.  7 

tab  7  reprcesentat  M  longicaudam  vel  tricuspidem. 
Descriptio  insulHciens. 

1686,  Grew  Mus.  Reg.  ̂ oc.  ̂ 6 ,  Scalj  Lezard. 

Descriptio  adcurata  M,  loJiglcaudce ;  patria  ignota, 

1693,  Piaius,  Synops.  Quadr.  p.  274,  Grewi 
descriptionem  inter  Lacertas  transscribit  et  citat, 

Mensurse,  errore  quodam,  f a Isae,  sc.  "longitudo  ubise 
et  dimidii,*'  i.  e.  12^  '^pedum.'* 

1695  Petiver,  Gazophylaciuni  tab.  20  f.  12, 

''Lacertus  squamosus  minor,  setulis  adspersus"  fere 
certe  est  junior  M.  Dabnanni.  Non  descriptus^ 
patria  ignota. 

1696  Jacob^us.  Mus.  Reg.  Hafn.  p.  9  tab.  9. 

Lacerta  squamosa  ingens j,  aflinis  videtur  M.  '-^^ 
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vaiiicae,  sed  unguibus  anlicis  et  posticis  cequalibus 
clifFeit.  Figura  iiimis  Perraultianam  redolet,  quam 
tanieii  non  citat.    De  patria  silet. 

1703,  GoiirE,  in  Hist.  de  TAcad.  des  Sc.  p. 

39:  "un  Lezard  des  "Indes  Or.''  appellé  par  les 
gens  du  pays  PIiata<^en."  Longit.  %  pedum,  for- 

ma crocodili,  squamis  maximis.  Lingua  fere  j^eda- 

lis,  qua  formicas  capit.  Ventriculus  "forniicis"  ple- 
nus,  cum  bursa  vermiculis  millenis  vi  vis  repleta. 
Nec  Lilterius  descripta  neque  deterniinari  potest. 
Tantum  Aldrovandum  citat;  zElianura  non 
memorat.  Incertum  tamen  mihi  videUir  an  nomen 

Phatageii  in  India  audierit,  an  e  memoria,  post 
studium  /E 1  i  a  n  i  vel  A  1  d  r  o  v  a  n  d  i ,  tradiderit. 

1716,  Museum  Beslerta^^um  h  Lochnero)  p.  36 
c.  fig.  sp.  longicaudatce  quas  Brasiliam  et  insula  ni 
Formosa  inbabitare  dicitur. 

1726,  YALENTiN,  Hist.  Aniboinae  3  p.  278,  arn- 

plius  de  boc  genere  loquitur,  quod  in  Java,  Su- 
matra, Malacca,  Ceylon,  Taj\yan,  Madura,  Ma- 

cassar  et  "Brasiba"'  (ibi  nomine  Tatu  et  Armodillo) 
babitare  dicit.  "In  Java  longitudinem  usque  ad 
orgyalem  attingunt,  ibique  Pcmg-goe/i7ig ,  quia 
sese  conglonierant ,  dicuntur;  in  montibus  prope 

Macassar  niagnitudinem  felis  ccquant;  strenue  fo- 
diunt  et  praecipue  sub  terra  vivunt;  sed  a^state 

pluviosa,  ob  aquani,  prodire  coguntur;  vescuntur 
forniicis;  a  Gbinensibus  ad  loricas,  ab  oranibus  ad 

cibuni  pctuntur."  "Pars  eorum  posterior"  (non  ul- 
terius  definita),  "ut  animalis  zibetbici,  ad  fumiga- 
tiones  fragrantes  adbibetur."  —  A  descriptione  s|)e- 
cies  determinari  nequeunt. 

1731,  Des>iai\chais  Voj  age  en  Guinea  I  p.  2(X) 

et  211:  Quogeh   ̂ tbiopis.     A   patria  coUigitur 

*)  "Vadeni",  quod   falsum,   sed   tanion,   per   Sebam,  a BuFiON  acceptum  invcninuis. 
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euiii  de  M.  longicauda  loqui;  sed  dicit:  longi- 
iLido  usque  ad  8  pedes,  e  quibus  cauda  4;  qua 
expressione  Buffon  postea  in  errorem  de  patria 
'^horuin  aiiimalium  indactus  est. 

1734,  Seba  Thesaurus  1,  tab  53  fig.  5; ''y^r//zo- 
dilliLS  squamatus  major  s.  Diabolus  Tajowanicus 

Siamensium>  ex  insula  Formosa,'^  est  pullulus  pe- 
dalis  lingua  crassa  exseita.  Auribus,  squamis  to- 
taque  statura  simillimus  est  pullulo  M.  laticaudcE^ 

supra  descripto;  sed  rostrum  multo  brevius  et  era s- 
sius,  et  ungues  postici  non  minores  quam  antici 

reprsesentantur.  Certe  igitur  alius  speciei  (an  javanos?). 

Ibidem  Tab.  54  fig.  1 ,  eodeni  nomine ,  deline- 

atum  in  venimus  specimen  adultum,  quod  'ex  in- 

sula Cejlon,  liquore  arrac  immersum",  acceperat. Auribus  et  rostro  acuto  sat  simile  est  M.  DaU 

mannij  sed  squamis  angustioribus  et  unguibus  pa- 

rum  inoequalibus  potius  refert  M,  javcudcam.  Ta- 
men,  ob  patriam,  incertum  babendum  est.  Figura  sat 

adcurate  facta  videtur.  Noraen  javanum  Pangoe- 
ling,  et  Brasiliam  inter  alia  loca,  quod  in  habita- 

ret hoc  animal,  secundum  Valentyn  (v.  supra) 

afFert,  dicitque  se  possidere  specimina  6'-pedalia, 
quod  vero  evidenter  ex  opere  Valentyni  mutuatum 
est.    Hoc  animal  cum  Myrmecophagis  confert. 

1748,  Linné,  Syst.  Nat.  Ed.  VI  p.  8.  Nomen 
Manis  generi  iraponit,  quod  primus  inter  mammalia, 

Myrmecophagis  affine,  enumerat.  Nomen  specifi- 
cimi:  M.  pentadactjla ,  primum  exstat  in  Ed.  X 

1758,  et  duas  species;  M.  b-dactjlain  et  M,  4- 
dactjlanij  in  Ed.  XII,  1766,  secundum  Brisson, 
sed  mutato  nomine  posterioris,  distinguit. 

1749,  Dalman  senior,  Stockh.  Vetenskaps  Acad. 

Handl.  p.  265  tab.  VI.  Manis" ^  sinensibus  Tschin- 
chian-kjäpp ^  est.  sp.  nostra  n:o  5 ,  optime  descripta 
cum   variis  de  partibus  internis  et  vitas  ratione, 
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secundum  specimen,  quod  ipse  in  China  vivum 
habuit.  Haec  prima  est  iiidicatio  speciei  bracliyurae, 
quam  sine  dubiis  determinare  possum.  Figura 
minus  bona.    (Videas  antea  sp.  5). 

1751,  Klein  quadrup.  disp.  p.  47.  Tatu  mu- 
stelinuSj  verbotim  secundum  Seba.  Nomine  Tatu 

porcini  etiam  secundum  Seba  describit  Dasjpodes, 
M.  longicaudam  ibi  non  describit  nec  citat. 

(1752,  Hiil.  Hist.  Anim.  non  vidi). 
1756,  Brisson  Régne  Animal  4:o  p.  29.  Nomen 

generi  PJiolidotumj  pro  veteriore  LinnjBeano,  substi- 
tuit.  Species  duee:  l:o  Pholidotus  proprie  dictus, 
cauda  breviore;  praecipue  secundum  Seba:  ipse  non 

vidisse  apparet.  —  2:o  Pholid.  lon^icaudatus  cauda 

corpore  duplo  longiore,  bene  descriptus;  sed  erro- 
rem  inducit,  cum  pedes  anticos  et  posticos  tetra- 
dactylos  dicit;  patriam  secundum  Mus.  Beslerianum 
false  indicat. 

(1763,  Wagner  in  Mus.  Barutb.  quod  non  vidi. 

Sec.  Schreber  j  Erxlehen  ̂   Fischer  ̂   species  longicau- 
data  corpore  pedali,  cauda  3  ped.  tab.  15  f.  33  et 
sp.  brevicaudata ,  Armodillo,  p.  4  t.  2,  describuntur), 

1763,  BuFFON  Histoire  Naturelle,  vol.  X  p. 

180  tab.  34.  Nomine:  Pcnigolijij  a  javano  apud 
Sebam  corrupto,  ibi  designatur  forma  brevicaudata, 

cui  nimiam  magnitudinem,  et  patriam  Africam  Indi- 
amque  tribuit,  errore  a  Desmarchats  (1731)  orto, 
sed  patriam  Americam  pro  toto  genere  definite  negat. 

Icon  citata ,  unguibus  valde  incurvis,  anticis  maxi- 
mis,  rostroque  acuto,  non  male  refert  M»  javaiii- 
cam  var.  /3,  nec  aliam.  Figura  cranii,  ante  frontem 
valde  depressi,  neque  est  M.  DalmuTuu^  neque  il/. 
javanicce  y  nec  ad  M,  longicaudam  referri  potest. 
Grassitiem  insolitani  caudie  non  memorat  Buffox, 

quod  certe  non  oblitus  esset  si  sp.  indicam  (n:o  6) 
vidisset.    Descriptio  nihil  docet. 
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UdcI.  tab.  35  alia  species,  caiida  corpore  fere 

duplo  longiore  praedita,  repraesentatur,  nomine 
alieno  Pliata^in  a  Gouye  (1703)  miituato,  quod 
necesse  animal  indicum  denotet.  Hane  vero,  se- 
cundum  auctores,  Iiidiaiii  iiihabitare  credit.  Cor- 

rigit  effatmn  BrissoTUj  hane  esse  4-daetylani.  Squa- 

mas  3-euspides  dieit.  Igitur  M,  tricuspis  lioc 
loeo  deseiibitur,  sed  a  figura  minus  bona  nil  ju- 
dicari  potest. 

1761,  Houttuyn,  Linn.  Nat.  Hist.  1.  494  et 

1763,  Gronovius,  Zoopbjlaeiam  I,  p.  2,  nil 
no  v  i  vel  proprii  afFerunt. 

1764,  Linné,  Mus.  Ad.  Fr.  2  p.  7,  Manis 

pentadactyla,  Hcec  verisiniiliter  est  pullulus  supra 

descriptus  M,  laticaudce  qui  adhuc  in  Museo  hol- 

niiensi  asservatur.  Patria  "India'"*  dieitur.  Tantum 
citat  Seba  tab.  53,  ubi  pullulus  siniilis,  sed  alius 
speciei,  reprossentatus  est. 

1770,  Dame.  —  Pbilos.  Träns.  vol.  60,  p.  36, 
tab.  2,  continet  iconem  et  versionem  relationis  ejus 

de  animali  hujus  generis,  secundum  collectionem , 
Halae  Saxonum  a.o  1765  editam,  relationum  mi- 

nistroruni  Danicorum  pro  Christianismo  in  india. 

Icon  male  delineata  et  descriptio  incompleta  reprae- 
sentant  M,  laticaudam ^  var.  cauda  crassiore.  Ani- 

mal dieitur  ulnam  german.  1  cum  f  longum,  \  latum; 

cauda  semiulnam  longa  et  palmam  ("Spann")  lata. 
Ungues  postici  tantum  4  dieuntur  (verisiniiliter 
ob  parvitateni  externi).  Hoc  animal,  a  Malabaris 

Alun^iL  dictum,  rarius  ad  Tranquebar  occurrit. 
Elephantem  occidere  posse  ereditur. 

1771,  Penna nt.  Synopsis  p.  328  et  9,  nil 

addit.  Nomina:  "lon^tailed  et  short-tailed  Manis ^ 
His  a:o  1793  (Quadrup.  2,i53),  addit:  broad-tailed 
M.j  secundum  relationem  nuper  citatam  Daimei. 
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1775,  Schreber,  Siiugetb.  1  p.  208 ,  lab.  69 , 
70:  icoiies  BufFoiii,  iiomiiia  Liniiaei. 

1777,  Erxleben,  Syst.  p.  98,  omiieni  bttera- 
turam  colligit.  Nil  novi  addit,  sed  no  va  iioini- 
na  pro  Liniieana  substituit;  dicuntur  eniin  M. 

brachjura  (M.  5-dactyla  L.)  et  M.  niacroura  (M. 
4-dactyla  L.). 

1 777,  Z  i  m  m  e  r  m  a  n  n ,  Specimeii  Zoologioe geo- 
grapbicee.  Patriam  et  formas  secunduin  priores 
afiert.  Non  yidi  editionen  Germanicam  ejusdem 

operis  1778. 
1785 ,  B  o  d  d  a  e  r  t ,  in  Elencbo ,  fornias  duas  ab 

omnibus  acceptas  proponit,  nominibus  denuo  mu- 
tatis.  Nam  sec.  Buffon  dicuntur:  M,  Pan^olinus 
et  M,  Phata^us. 

1788,  Leslie,  Asiat.  Res.  1  p.  376,  sub  no- 
mine  Vadjra-cita  describit  M.  laticaudam  (var. 
cauda  crassiore),  e  prov.  Babar  Indiae,  ubi  vul- 
garis  fertur.  Icon  boc  animal  non  male  refert. 
Longit.  34  poU.  (sc.  caput  5,  trancus  20,  cauda 

14);  ambitus  corporis  20,  caudae  12  poll.  —  Obs. 
Haec  secundum  editionem  alteram,  Londini  1801 

impressam,  affero. 
Dissectio  ejusdem  aniraalis,  a  Burt  facta,  in 

As.  Res.  voL  2  describitur.  Burt  externas  partes 
non  describit,  necfue  locum  in  India,  unde  animal 
dissectum  venerit,  memorat.  Relationem  ejus  in 

Okeni  Allg.  Naturg.  IV,  2  p.  860  (1838)  perfecte 
transscriptam  invenies. 

1789,  FoRSTER,  in  Act.  Berol.  (impr.  1793)  pag. 
90,  tab.  V  et  Yl,  icones  dat  cutis  farctae,  quam 
sacerdos  quidam  danicus  TranquebaricT ,  ad  amicum, 
Strasburgi  babitantem,  miserat.  Forma  et  ratio 

unguium,  sqiiamae  corporis  latae,  peduuique  posli- 
corum  non  carinatae,  bene  convenimit  cum  M. 

aticauda.    Etiam  niundrus  squamaruin  in  trunco 
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noii  abkidif,;  sed  caiula,  qiiam  postea,  e  memoria 
deliiieatam  credeiem,  midto  aiigustior,  squamis 

niidto  minoribus,  iiamero  in  serie  spinali  23,  re- 
praesentata.  Hoc  igifcur  animal  adhuc  inter  dubia 

iiuiiierandum.  Nulla  desc!  iptio  adest  präster  men- 

suras:  longit.  2  ped.  10  polL,  e  quibus  caput  4^^ 
polL;  circumferentia  corporis  20  poli.  Gaudae  men- 
surye  non  allatae  sunt. 

(1791.  Shaw,  Nat.  Miscellany^  non  vidi.  Ibi 
2  species  describi  dicuntur:  tab.  11  Fivetoed  M., 
tab.  36  Fourtoed  M.)  Idem  a:o  1800,  in  opere 

General  Zoology  species  3  Pennanti  afFert. 
(1793.  Meyer  Zool.  Ann.  I,  301;  non  vidi. 

Ibi  eandeni  ac  Leslie,   1788,  describere  dicitur). 

(1804-.  Herrmann  Obs.  Zool.  non  vidi.  M.  5- 
dactyla  Linnosi  ibi  describi  fertur). 

1 808.  T  i  e  d  e  m  a  n  n ,  Zool.  duas  formas  secun- 
dum  BuFFON  breviter  enumerat,  nominibus  M.  lon- 

gicaudatae  et  brevicaudatae. 
1811.  Illiger,  Uberblick  der  Säiigeth.  in  Act. 

Berol,  (irapr.  181 5),  sine  descriptione  4-  species 

enumerat;  quarum ,  p.  90,  3  ex  Asia:  ''M,  lati- 
caudam^  brachjuram  et  macrouramJ'  Hoec  ultima  est 
M.  longicauda,  quara  adbuc  ex  Asia  credit.  Quar- 

tam  e  Guinea,  M.  giganteanij  p.  84-  afFert,  quam 

"a  M.  brachyura"  auct.,  ob  patriam  et  ob  longitu- 

dinem  "4  pedaiera,"  distinguit ,  non  ex  antopsia,  sed 
studio  auctorum  deceptus.    Re  igitur  vera  tantum 
3  formas  no  v  it. 

1817.  CuviER,  Piegne  Animal,  1  p.  224,  duas 
tantum  formas  agnoscit,  sed  studio  peregrinatorum, 

et  prtesertini  Adansoni  ductus,  primus  docet,  pa- 
triam formge  longicaitdatce  esse  Africam  occiden- 

talem,  brevicaudatcu  vero  tantummodo  Indiam 

orientaleni.  /Elianum ^  ut  descriptorem  formae  in- 
dicae,  primus   citat.    Magnopere  igitur   hoc  loco, 
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pro  more,  cognilioiiem  rei  promovit,  etsi  species 
noii  satis  distinxit. 

1820.  DesmapcEst,  Mamiiialogie  p.  375,  tres 
Manis  species  comiiiemorat,  e  quibus  unam,quani 
novam  credit,  noiniiie  M.  javaJiicce^  male  descriptam 
propoiiit,  de  qua  videas  siipra;  sed  icoiies  luijus,  a 

BoNTio  et  BuFFON  datas,  sub  'W.  macroura"  enu- 
merat.  Haec  vero  non  est  M  macroura  Erxl.  et 

IijjGERi,  sed  M,  laticauda  nostra.  Nomen  M.  4- 

dactylae  L.  (macrourae  et  loiigicaudatoe  auct.)  iii 

novum  ''M.  africanam"  mutat.  Egregie  igitar  con- 
fusionera  nominum  promovet.  Idem  eadem  ver- 
botim  refert  in  Diet.  Se.  Na  t.  vol.  37,  art.  Pau- 

golin  (1825). 
1820.  Rafinesque,  Ann.  Gen.  des  Se.  Phys.  de 

Bruxelles,  VII,  214,  male,  ut  solet,  describit  et 

confundit.  Genera  2  construit:  lio^PangoIijiunij' 

in  quo  solam  "M.  5  dactylara"  Linn.  enumerat, 
cui  insuper:  "cinq  ongles  longs,  egaux"  dono  dat. 
2:o  " Phata^iniim',"  "pieds  a  4  doigts;  5  ongles 
inegaux"  e.  s.  p.  Huic  adnumerantur:  sp.  1  M, 

triciispiSj  "squamis  tricuspidibus",etsp.  2  M.  ceonyx 
''unguibus  fissis",  agnoscendae.  Hoec  vero  ultiuia 
evidenter  erat  animal,  quod  ungues  ita  perdiderat, 
ut  ossa  unguicularia  fissa,  ab  inscio  et  negligente, 

pro  ipsis  unguibus  liaberentur.  Alterum  boruni  ani- 
malium,  secundum  auctores,  Asiam  inbabitare,  al- 
teruni  e  Guinea  allatum  esse  docet;  sed  quasnam 
sit  boc  vel  alterum  non  patet. 

1821.  Raffles,  Linn.  Tr.  XIII  p.  249,  sine 

omni  descriptione  dicit,  "M.  pentadactjdam''  in Sumatra  inveniri. 

1825.  CuvmR,  Ossemens  fossiles,  Ed.  3,  Vp. 

98,  tantum  2  Manis  species,  ut  in  opere:  Regne 

Animal,  agnoscit,  quas  nominibus  Buffoni:  Plia- 

tagm  et  Pajigolinj,  vocat,    Sceleta   ibi  describit 
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cnrn  icone  alterius,  de  quibus  infra,  in  obser- 
vatioiiibus  osteologicis ,  plura  loquemur.  Priores 

editioiies  egregii  operis,  ut  etiam  4tam,  posthumam, 
igiiorare  dolentes  fatemur. 

1830.  Fischer,  Synopsis  Ma mmalium  p.  398, 

diligenter  literatura  ni  coUigit,  sed  male  JDesma- 
RESTiuM  sequitur. 

1830.  Whitefield,  Jamesons  Edinb.  Journal 

VIII,  58,  describit  ventriculuni  "M.  pentadactjlce 
e  CejlonJ'  cum  memorabili  illa  bursa,  vel  locu- 
lamento,  ascaridibus  repleta,  de  qua  alii  antea 
locLiti  sunt.  Animal  non  describitur,  ideoque 

oranino  est  incertum.  (Tractatum  ejus  in  Iside 

1832  p.  824  invenies). 

1831.  Sykes,  Zool.  Proc.  1831  p.  104:  "M.  5- 
dactyla  L,  frequens  in  Decan,  vescitur  Termiti- 

bus;"  nulla  descriptio. 
1832.  Smuts,  Mamni.  Capens,  p.  54,  ad  for- 
mas prius  cognitas  addit  novam:  M,  Temmincki j 

cum  descriptione  sceleti  et  figura  cranii. 

1834.  Thompson,  Zool.  Proc.  p.  28,  refert  de 

'VI/.  ̂ -dactyla"  L.  puUulo  10  pollicari,  squamis 
ut  in  adnltis  formatis  praedito,  e  Sierra  Leona. 

Incertum,  an  sit  M.  'd-cuspis  vel  longicauda. 
HoDGsoN,   ibd.    p.  81,   amplius  describit  M, 

Temminckii;  et  ibid  em  p.  98,  dicit,  novam 

speciem,  quam  non  describit,  Vi^^mem.  M.  javanicce, 
javam  inbabitare. 

1839.  M.  Clelland,  Zool.  Proc.  p.  183  (et  Catal. 

of  ...  Assam,  inde  extractus,  p.  9):  "M.  brachju- 
ramj'  squamis  15  seriatis,  Assam  inbabitare  docet. 
Hoc  animal,  quod  non  amplius  describit,  verisi- 
militer  est  M.  laticauda, 

1842.  RiippELL,  Mas.  Senkenb.  3  p.  179.  Ibi 

*'M.  macroiira?"  ab  eo  cilatur  ut  incola  "africse  inte- 
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rioris,"  sed  taiitnni  no  vit  "fraonieiitum  caudae  sp. 
iiicertoe,"  quod  noii  describit. 

Ex  hac  expositioiie  corollaria  seqiientia   pro-  j deunt: 

l:o  Aniinalia,  de  quibus  loquimur,  usque  ad 
LiNN-«:i  tempora,  iiiter  Lacertas  eiiumerata  sunt. 

2:o  Species  longicaudatoe,  ex  Africa  occideii- 
tali,  saepe,  et  longe  ante  reliquas,  descriptae  sunt, 
sed  patria  earuiii  usque  ad  Cuyiepj  tempora  (1817) 

falso  indicata  est,  et  anibae  species  bucusque  con- 
fusas  sunt. 

Deinde  species  quaedam  e  sectione  nostra  media 
cognita  est  per  iconem  Bontii,  1658;  sedeadem,a 
BuFFON,  forte  etiam  a  Seba  reprccsentata ,  et  scepe 
cum  descriptionibus  sequentium  confusa,  tandem 

ut  no\a,  nomine  M.  javaniccE^  proposita  est  a 
Desmarest,  a:o  1820.  —  M.  Dahnanni  ^  a:o  1749 

descripta,  bucusque  nomine  specifico  caruit. 
Forma  tandem  indica,  M,  laticauda j  reliquis 

saepius  descripta  est  usque  ab  a:o  1669:  a  Per- 
RAULT,  GouYE,  LiNN.^io,  Leslie  ct  pluribus.  —  M. 
Temminckii  ab  a:o  1832  co^.nita  est. 

Hodie  unam  tantum  ouinino  Wiys'Åm ,  M.  aspe- 
rairij  addendajn  babeo. 

3:o  Nomen  M.  pentadactyla  ab  initio  (in  Lix- 
^WA  Syst.  jNat.  X:  1758)  comprebendit  omnes  for- 

mas bujus  generis  tum  descriptas.  —  Deinde  vero, 
cum  LIN^^^:us,  in  ed.  XILma,  1766,  post  Brisson 
duas  formas  distinclas  proposuit,  boc  nomine 
omnes  species  bracbyuras  designavit,  sc.  eas  3,  vel 

forsan  4,  quas  a  Bontio,  Seba,  Dalman  et  se  ipso 
(1764)  descripta?  sunt. 

Hoc 
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Hoc  igilur  nomen,  usque  ab  initio  vagum  et 
notara  toti  geueri  coiiimuneiii  expriiiiens,  omiiiiio 
omitteiidum  est,  ne  coiifusioiiem  denno  moveat. 

Ideni  de  iiomine,  ab  Erxleben  substituto:  M.bra- 

chyura^  adhuc  inajore  gi  adu  valet.  Mini  me  vero 

species  quaedam  bracbyura^  ut  voluit  Desmarest, 
macroura  appellari  potest  (M.  macroura  Erxl.  = 
M.  longicauda). 

Alterum  nomen  Linnaeanum:  M.  tetradactyla , 

notitiam  falsam  continens,  eo  potius  omittendum  est, 
quo  aiiud,  prius  adliibitum  substitut  possit,  ut 
supra  feeimus. 

De  nomine  M,  ceonjcheB.AF.  videas  supra:  1820. 

4:o  Genus  Manis  ̂   quod  ante  Linn^um  nomen 
zoologicum  non  babuit,  maxime,  ut  dici  solet, 
naturale,  divisionis  non  eget.  Gum  tamen  mos 

iiunc  sit  genera  quam  plurima  condere,  ut  nova 
nomina  praefigantur ,  observandum  est,  sectiones  tres 
a  nobis  propositas  ut  genera  diversa,  si  piaceat, 

haberi  posse.  Ne  vero  nomina  ut  voluit  Rafines- 
QUE  (v.  antea  1820)  adbibeas.  Nomen  enim  Manis 
L.  optime  restat  pro  forma  longicaudata ,  Linn^o, 
a:o  1748,  cum  genus  condidit,  fere  sola  cognita; 
nam,  e  4  synonymis  tum  ab  eo  allatis,  tria  sunt  bujus 

formae.  Sectio  nostra  media,  si  generice  distin- 
guitur,  necesse  retineat  nomen  Brissonianum^  PÄo- 

lidotum;  ultima  denique,  cujus  typus  est  sp  in- 
dica,  Jaticaudci^  forsan  appellanda  est  nomine  ̂ liani, 

Phatages  sel  PJiata genus  ̂   qiiod  nomen  neque  more 
Buffoniano,  Pbatagin  vel  Pbataginus  scribendum 
est,  nee  speciei  africanae  tribui  potest. 

K.  Vet.  Acad.  Handl  i84a. 18 
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Obseivatioties  Osteologlcce  in  ge?ius  Manis, 

Partes  sceleti  in  hoc  geiiere,  secundura  varias 

aninialium  species  fere  magis  diiferre  videritur,  quam 

partes  externae ,  qiiae  proeterea  tritura ,  vel  praepa- 
ratione  vitiosa ,  in  museis  plerumque  deformes 
sunt.  Collegi  igitur  ea  quae  potui  ad  eas  formas, 

qu£e  proposui,  illustrandas,  sed  vix  aliud  habui, 
nisi  iVagnienta  ossium,  in  cutibus  asservatis  relicta, 

qu£e  CLim  descriptionibus  et  iconibus,  a  Clvier  et 
Smuts  datis,  comparare  potui. 

a)  Manis  longicauda?  Seciindum  Cuvieri 

Ossemens  fossiles,  ed.  3,  Tom.  V",  p.  99  et  seq. boec  afiero:  Craniiun  longit.  76  millimetrorLuu ,  sat 

siuiile  cranio  sp.  sequenlis  (b):  onuiibus  fere  mensuris 

sequat  |  ejusdem;  roslrunj  tamen  acutius  (altitudo  in 

apice  ossis  nasi  8  miii.),  et  foramen  occipitale  ma- 

jus.  Pr(Ecipue  vero  a  reliquis  formis  hujus  ge- 
neris differt  prcesentia  .laminee,  non  perforatae ,  in 

loco  externo  ossis  lacrymalis,  quae  in  reliquis  deest, 

quae  vero  a  Cl  vier  pro  parte  ossis  ethmoidei  habe- 
tur.  Vertebrce  7  +  1.3  +  5  +  3+  caudales  47.  Pro- 

portio  et  processus  vertebrarum  a  Cuvfer  ntdlo 
verbo  ab  iis  in  sp.  sequente  distinguuntur,  uncle 

magnani  convenientiam  inter  sceleta  borum  anima- 
lium  concludi  licet;  tamen  e  niensuris  quas  afiert 

videtur,  vertebras  lumbales  in  sp.  lonoicaudata  ratio- 
ne  corporis  multo  lungiores  et  iatiores  esse,  quam 
in  altera. 

Loiigitudo  cranii  76  vert.  lumb.  61 
—  vert.  coUi  simul  36  —     sacr  36 
—  „    (lorsi     „   97  —    caiidae  6JS 

Lalil.  inter  apiccs  processnum  f  vert.  lumb.  uiti mne  30 
r  v. 

,.  <      —    caiid.  l:ui£e  40 traiisversaliiim  j media»  24 

*)  Incerliiiii ,   an    M.   lon^icauda  vel  tricuspts  hoc  loco 
cKsciiptiiin  sit. 
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b)  Manis  javaiuca,  Cuvifr  in  opere  miper 

citato,  p.  99,  tal).  VIII,  dedit  icoaem  et  descrip- 

tionem  Manis  cujusdaia  "a  queue  courte,"  qiiain,se- 
cuiiduiii  BuFFON,  Pan^ohn  et  Pa7?g.  des  i/iäes  vocat, 

credens  iiihil  interesse,  quia  speciiniaa  ja\ aiii  et  iii- 
diain  iiihabilaiitia  ejusdem  esseiit  formae.  Ouod 
solumiijodo  probat,  eminentera  viruni  nonclmn  has 
formas  comparasse.  Ipse  sceleta  utriusque  horura 
animalium  non  vidi,  sed  e  iatitiidine  caudoe  facil- 

iime  concludi  potest,  aniraal  indicum  (M.  laticaudam) 
processus  transversos  caudae  muito  longiores  hahere, 
quam  sceleton  a  Cuvier  repraesentatum,  etaliaest ratio 
digitorum.  Praeterea  a  summa  convenientia  formae 
externas  Manis  laticaudw  et  Jf.  Teinmincki ,  quoe 
inter  se  tantnm  in  miimliis  difFerunt,  concliuli  licet, 

sceleton  illias  similiimura  esse  luijus,  quod  vero 
toto  coelo  a  figiira  Guvieriana  diffeit.  Haec  igitur 

icon  certe  reprcesentat  sceleton  animalis  e  sectione 
iiostra  media.  Sed  non  est  ilL  Dalmanni  nostra, 

cai  digiti  aiiter  sunt  formati;  nec  rara  M,asi>era, 

quae  sola  ungues  posticos  non  minores  quam  anli- 
cos  habet.  -  Restat  igitur,  e  formis  nobis  cogni- 

tis,  tantum  M.  javanica ,  quae  magnitudine,  pro- 
portione  partium  et  ratione  digitorum  sat  bene  cum 
icone  CuviEra  convenire  videtur.  Haec  vero  Manis 

species,  in  Java  vulgaris,  reliquis  frequcntius  nostris 
temporibus  in  Europam  allata  est,  et  ea  quis  Smuts, 

in  descriptione  M,  Temmincki ^  de  sceieto  M.  jä  va- 
nicce  affert,  bene  cum  icone  citata  quadrant.  Non 

igitur  dubito  quin  hujus  sit  speciei,  sed  evidenter 
est  illius  varietatis,  quae  ungues  minores  habet.  Ex 

opere  et  icone  Cuvieri  haec  pro  comparatione  cum 
reliquis  transscribo: 
Longitudo  cranii  ....    96  mill.  vert.  lumb.  86 

—  vert.  colli  simul    73     „      —    sacr.  70 
—  „    dorsi  .  .  .  180     „      —    caud.  463 
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Crcnuam  fcre  comciini,  seiisiin  altenLiaium  exit, 

liiiea  faciali  fere  recta,  ab  occipite  ad  nasum  aeque, 

levissime  curvata,  Summa  lalitiuio,  ad  pavtem  po- 
sticam  ossinm  parietalium,  36  mill.;  minima ,  inter 
oculos,  25;  ill  sutura  ossis  iiitermaxiiiaris  14.  Al- 
titudo  ill  apice  ossiuin  iiasi  15;  iu  iDasi  eorum 

(postrema,  36  miilim.  ab  apice)  24.  'Sutura  sa- 
gittalis  124-  miilim.  —  jNulla  pars  ossis  lacrinialis 
extus  apparet,  nec  fora  men  lacrimale  adest.  Ossa 

nasi  mox  poiie  apicem  sat  aiigustata;  deiii  retror- 
sum,  usque  iuier  ossa  frontis,  sublinearia ;  tandem 

acute  terminata.  —  In  maxiJJa  inferiore  adest  spi- 
lla compressa,  obliqae  retrorsum  versa ,  iongitudine 

2  millimetrorum,  qose  e  margine  postico  foraminis 
antici,  mox  pone  apicem  maxiiiae  siti,  exit.  Margo 

pone  liaiic  spinam  con\  exo-arcuatus. 
VertehrcE  7  +  15  +  6  +  3+  candales  26.  (Smuts 

enumerat  5  lumbales  et  4  sacrales,  cum  idtimam 

lumbalem,  inter  ossa  ilium  inclusam.  pro  sacrali 

habuit).  Vert.  colli  non  parvis;  simul  enim  spa- 
tium  non  brevius  implent,  quam  .totidem  (7)  v. 
dorsi;  omiies  munitce  sunt  processibus  spinosis  va- 
lidis ,  non  brevioribus  quam  dorsalibus,  (sed  3 — 6 

apice  attenuatis).  Proc.  spinosi  dorsales  et  lum- 
bales omnes  erecti,  nec  obliqui;  omiies  lati ,  parum 

spatii  inter  se  reliquentes  et  apice  late  truncati, 
nec  attenuati;  omnes  altitudine  subcequali:  aiitici 

dorsales  et  postici  lumbales  18  millimetra  longi,  in- 
termedii  12.  Processus  obliqui  sacrales  elongati. 
Latitudo  inter  apices  processuum  tranversalium : 
vertebrae  lumbalis  ultimfe  41  mill. 

—  caudalis  piimne    61  — 
—  —       med  i  fe    47  — 

CijSliV  lalfe;  verae  9,  spuricC  6,  et  prfelerca  rudi- 
nientum  in  vert.  prima  lumbali. 
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Pelvis  robusta  ut  in  plerisquc  luanjniallbus  •••). 
Digiti  utriusque  pedis:  medius  maximus,  eras- 

sus,  diametro  horizontali  minimo  (iii  plial.  2:da) 
5  milL;  2us  et  4us  fere  duplo  ajigusliores,  inter 

se  fere  aequales,  latitudine  maxima  (ad  jujicturas) 
5  millim.;  lus  et  4us  iterum  fere  duplo  angustiores. 

—  Phalanx  Ima  omnium  digitoruui  ut  reliquag 
phalanges  formata:  medio  aiigustior.  Plial.  2da 
omnium  apice  paullo  compressa,  processu  articulari 
postico  apice  acuto.  Maxima  longitudo  phalaugum 
in  pede  aiitico: 

dig.  medii:  la  9,  2a  14-,  3a  28;  —  simul  41  mill. 

4ti:  —  7,  —  10,  —  18;  -  „  28  „ 

—  2da:     _  8,  -  11,  —  \6;~    „     29  „ 

c)  Manis  javanica  var.  /3  (Auisonyx).  Spe- 
cimen  masculinum,  quod  prse  oculis  Labeo,  male 

faretum,  eranio  carens,  parnm  majus  fuisse  vide- 
tur quam  sceleton  nuper  deseriptum;  eauda  vero, 

etsi  solito  numero  squamarum  teeta ,  parum  brevior 
est  reliquo  eorpore:  forsan  vi  extensa.  Ossa  ta  men 

digitorum  anlieorum,  quae  in  eute  restabant,  men- 
suras nuper  datas  multo  majore  ratione  superant, 

se.  phalanges: 

dig.  medii:  la  13,  2a  18,  3a  32;  simul  47 

—  4ti    :  -  K),  —  12,  —  21;     —  34 

_  2di    :  —    ?  ,  —  12,  —  17;     —  ? 

Articuli  igitur  s.  pbalanges  apieales,  in  ]ioc  animali, 
multo  minus  quam  basales  superant  easdem  in 

priori  [b);  quod  probare  videretur ,  diiferentiam  non 

*)  Hoc  loco,  iibi  tanttim  differentias  specificas  qiidei  iiDUS, 
prsetereunda  est  insolita  strucfura  pelvis  aliarnmque 
partiiuii,  quse  toti  generi  vel  ordini  communis  est; 
de  qua  videas  Guvier  Oss.  foss,  I.  c. 
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solura  ex  aetate  ortam;  iiam  phalanges  basales  prius 

quam  apicales  debitaiii  magnitudinem  coiisequi  so- 
lent.  Digiti  Imjas  quoque  sunt  multo  crassiores: 
lalitudo  inTiiiiwa  ph.  secuudae  digili  medii,  7^  aiillim.; 
maxima  digiti  quarti,  mill.;  dig.  2us  paullo 

anqaslior.  Phalaiix  prima  lU  in  piiori  (^b)  for- 
mata.  Pil.  secunda  omiiium  digitorum  differt 

apice  iiou  coinpressa  et  processii  postica  lato,  ob- 
luso.  Hic  processus  in  dig.  medio  latissimus,  trun- 
catus.  (Vide  tab.  4  fig.  11:  dig.  anticum  medium 

sinistrum,  magnitudine  naturali). 

d)  Manis  Duhnannu  Ossa  quaedam  fracta 
eranii  in  cuLe  supra  descripta  resta])ant,  e  quibus 

partem  rostri,  iongit.  25  millim ,  integram  resti- 
tuere  potui;  quo  in  fragmento  baec  observavi: 

Rastrum  conicum ,  subito  attenuatum:  altitudo 

in  apice  ossium  nasi  12  millim.;  sed  20  millim. 
pone  apicem  eorum  rostrum  altitudinem  liabet 
21^  millimetrorum.  Latitudo  ibidem  (postice)  20 
milL,  sed  in  sutura  intermaxillari  tantum  15.  — 

Ossa  nasi ^  per  spatium  longitudinis  20  mill.  ab 
apice,  sublinearia,  posterius  sensim,  parum  angustata 
(nec  subito  angustata  ut  in  M.  javanica).  Maxilhi 

inferiorj,  crassitie  oninino  similis  illi  in  tig.  cuvie- 
riana,  spina  ad  apicem  armata  ut  in  illa;  sed 
margo  maxilkie  pone  spinam  omnino  recta,  (quod 
indicat  os  intermaxiilare  a  palato  porreetum,  nec 
deflexum ,  processisse). 

D/gäi  ajitici  prascipue  a  forma  priorum  disce- 
dunt  slructura  singulari  phalangis  primae  in  digitis 
2  crassis:  3tio  4toque  (Vid.  Tab.  4  fig.  U)  b). 
Haec  enim  pbalanx  ita  est  abbreviata  et  incrassata» 

ut  formain  lunataui  babeat ,  simileni  epipbysi  arti- 

culari,  melatarso  imposila*;  nec,  ut  solent  pbalan- 
gcs,   in    mcdio   angnslata    sil.     Pcr])arum  quoque 
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mobilis  videtur.  Loiigitudo  ejiis,  iii  dig,  3lio  6^; 
altitudo  9;  latitudo  7^  milliui.  —  In  reliquis  3 

digitis  hoec  phalaiix  formam  liabet  vidgarera.  — 
DigiLus  medius  crassissimus:  låtit,  inaxinia,  ad  juii- 
cturas,  1^  millim.;  in  niedio  phal:s  2dse  5^;  apex 

hujns  compressior.  —  Dig.  4tus  parurn  njinor:  låtit, 
minima  4,  maxima  6  millim.  —  Dig.  3qs  multo 

angustior:  låtit.  3^  —  4^;  internus  et  externus  te- 
nnas: låtit.  2 — 3l  millimetrorum. 

e)  Manis  Teinmincki.  Sceleton  hujus,  magno- 
pere  a  prioribus  discedentis,  a  Smuts  describitur, 

cum  icone  cranii  adulti;  ipsi  cianium  ju  venis  sen- 
naariensis  (Tab.  4  fig.  3,  4)  et  phalanges  quasdam 

digitorum  e  specimine  adulto  capensi,  fig.  7 — 9, 
addimus.  Craniwn  coniceexit:  postice  latissimum, 
occipite  tamen  (in  adulto  e  regione  auris,  pone 
medium  ossium  parietaliura ;  in  juvene  usque  ab 
antica  parte  eorundum)  angustato,  et  lateribus  ante 

oculos  tumidum.  Ossa  nasi  lata,  antice  linearia,  po- 
stice valde  dilatata,  inter  ossa  frontis  longe  et  acute 

intrantia.  Nulla  lamina  lacrimalis,  nec  foramen 

lacrimale  apparet.  Processus  Zygoinatici  multo 
minores,  quam  in  M.  javanica.  Os  intermaxillare 

ut  in  ea,  et  maxilla  inferior,  quoad  externas  par- 
tes, ut  ejus  formata,  sed  canalis  maxillaris  aperta, 

tantum  antice  lamina  ossea  parva  tecta.  Spina  ad 
ejus  foramen  anticum  in  juvene  deest ^  in  figura 
senioris  non  apparet.  Cranium  adulti  (sec.  iconem) 
87  mill.;  latitudo  postica  42,  antica  in  sutura  ossis 

intermaxillaris  13.  Sutura  sagit talis  13.  —  Craniwn 
juvenile  55,  låtit,  postica  30,  antica  9^,  satura 
sagittalis  11.  Hoc  diflfert  brevitate  rostri  ossiumque 

nasi,  forma  commemorata  postica,  parte  suprema 
ossis  occipitis  distincta  (os  träns  ve  rsum  glirium) 
et  cet. 
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Vertebrce secundum  Smuts :  7+12  +  5  + 3 T 
cauclales  21.  Yertebrae  trunci  si  mil  sumtoe  407 

millim.;  caudas  395.  V.  colli  debiles,  breves: 

"collum  tertia  parte  brevius,  quam  in  M.  javanica''; 
processus  spinosi  breves.  —  J^ertebrce  dorsi  corpore 
aiigiistato  meinorabiles.  Proc.  spinosi  anteriorum 
valde  retrorsum  tendunt.  —  J^ert.  hiinbales  etiam 

corpora  angustiora  babent,  quam  in  sp.  javanica, 
sed  processus  transversi  sunt  robustiores,  minus 
flexi.  Vert.  sacrales  ̂   ut  tota  pel  vis,  latiores  q  v. 
in  M.  javanica,  processibus  obliquis  non  ut  in  illa, 

elongatis,  sed  brevissimis  (?)  "quasi  ponticulos  supra 
fora  mina  sacralia"  formantibus.  — -  Vert.  caudales 
validce,  praesertim  ob  processus  transversos  longos 
et  robustos  notabiles;  summa  latitudo  primae  85 
mill.  Nuinerum  costarum  spuriarum  S.  non  memorat. 

Pel  vis  structura  (auctore  S^iuts)  sat  singuiaris: 

osse  ilium  robusto,  sed  osse  pubis  tenerrimo  et  fora- 
mine  obturatorio  parvo.  Artus  maxime  robusti; 
ulna  et  tibia  multo  breviores  quam  bumerus  et 

femur,  quod  vice  versa  sese  babet  in  reliquis  bu- 
jus  gencris  formis  sc.  in: 

Humer.     Ulna.    Femur.  Tibia. 

M.  Temmincki  sec.  Smuts  70  —  60  .  100  —  80. 

M.  javanica  —  Cuvier  75  —  80  .  88  —  89. 

M.  longicauda    —  Cuvier  46  —  49  .    51  —  53. 

Digitorum  ratio  a  descriptione  speciali,  prius 

data,  apparet.  Ipse  in  cute  M.  Temmincki  tan- 
tum  in  veni  ultimas  plialanges  digitorum  et  pba- 
langem  mediam  digiti  2:di  antici  (tab.  4  fig.  9  c). 
Haec  vero  pbalanx  excellit  sua  crassitie  et  ostendit 

digitos  in  bac  specie  multo  crassiores  esse,  quam 

in  reliquis  forinis;  nam  crassior  est,  ratione  longi- 
iudinis,  quam  eadem  phalanx  in  digito  medio  re- 
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liquarum  specierum.  Digitus  igitur  medius  adhuc 
majore  ratione  iiicrassatus  esse  debet.  Phalanges 
unguiculares  hujus  speciei  praesertira  agiioscuntur 
altitudine  et  convexitate  tuberis  inferioris,  pro  ten- 
dine  flexorio,  quod  nidla  impressione  laterali  cir- 
curascribitur.  (Videas  tab.  4,  fig.  7  et  8,  phal. 
3:a  dig.  aiit.  medii  siuistri;  fig.  9,  pbal.  2  et  3 
dig.  ant.  2:di  sinistri;  omiies  magnitadine  iiaturali , 
ex  animali  adulto,  3  pedali,  ex  Africa  nieridionali). 

Sceleton  Manis  Jaticaudce  mihi  omnino  igno- 
tum  est ,  sed  vix  ulla  re  essentiali  a  prioris  dilferre 

posse  videtur. 

Explicatio  iconum,  in  Tab.  4:a: 

Fig.    2  Manis  Temmincki,  pidlulus  supra  descri- 
ptus  e  Sennaar,  magnit.  ̂ . 

—  2  ̂  cauda  superne  visa.    N:o  1 — 5  ostendunt 
squamas  seriei  mediae  abbreviatae,  qua- 
runi  ultinia  in  fig.  2  asterisco  signata  est. 

—  3,  4  cranium  ejusdem,  magnit,  naturali. 
—  5  pes  sinister  posterior  ejusd.  d:o  d:o 
—  6  squama  e  medio  corpore  d:o  d:o 

—  7,8,9  Phal.  digitorum  Manis  Temm,  ]adultas, 
—  10        —        —      —  Dalmanni  j-niagnit. 
—  11        —        —      — javanicae  v. /3.j  natur. 

Fig.  9  e  digito  2:do; 

—   reliquae  e  dig.  medio; 
omnes  pedis  sinistri  antici. 

metacarpus;     phal  Ima;     2da;  3tia; 
e  ossa  sesamoidea. 

Observatio.  Casu  factum  est,  ut  monographiara 

generis  Soricis,  ab  A.  Wagner  in  egregia  conti- 
nuatione   operis   Scbreberiani  editam,  plane  igno- 
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rareni,  usque  dum,  impressa  jam  pagiiia  272  hujus 
volumiiiis,  mentionem  ejusdem  iiiveni  in  epistola 
ainici  Prof.  Erichson,  nec  nou  in  relatiuiie  aniii- 

versaria  Wagneri  (in  Archiv  fur  Naturg.  1843 

fasc.  2),  tum  fere  simul  acceptis.  Quod  fateadum 

est  ut  iiitelligatur  causa,  cur  opus  talis  viri  silen- 
tio  praelerierim,  et  ut  excuser  quod  opusculuin  for- 

san superfluuin  edideiim.  Sed  neque  hodie  fasci- 
culos  ultimos  operis  dicli  retardalos  accipere  potui, 

quare  adhuc  mihi  ignota  est  non  solum  monogra- 
phia  Soricis,  sed  etiam  Erinacei,  quam  Wagner 
edidisse  in  relatione  citata  dicit. 



Om    de    regelmcessige    og  uregel- 

mcessige  Forandringer  i  Störreisen 

og    Retningen    af    Resultanten  af 

Jordens  magnetiske   Krcefter y 

i  Christiania, 

af 

CHR.  HAINTSTEEN. 

lagtLager  nian  igjennem  en  heel  Maaned  Bifilar- 
magnetoraeterets  Staiid  ved  Begyiidelseii  af  hver 

Time  i  Dögiiet,  og  tager  Middeltallet  af  de  lagt- 
tagelser,  der  höre  til  samme  Time  i  hele  Maaiie- 
den,  saa  ville  disse  Middeltal  vaere  temmelig  be- 
friede  for  Iiidvirkniiigeii  af  de  uregelmressige  Va- 

riationer. Er  S^,  S^,  ̂ 2  •  •  •  •  midlere  Punk- 
ter paa  Scalaen,  som  i  Maanedens  Löb  ved  Be- 

gjndelsen  af  Timerne  O,  1,  2..../Z  ha  ve  viisl 
sig  i  Kikkertens  optiske  Axe,  eller  rettere  ha  ve 
oscilleret  om  denne,  og  er  iS  Middeltallet  af  disse 
Talvserdier,  saa  vil  man  finde,  a  t  — S  i  Ef- 

terniiddagstimerne  har  en  positiv,  i  Formiddags- 

timerne  en  negativ  Veerdie;  at  ̂S",^  har  sin  mind- 
ste  Voerdie  lidt  efter  n=22,  stiger  derpaa  rask 

indtil  nz=6  (noget  senere,  naar  Solen  har  nord- 

lig, noget  tidligere,  naar  den  har  S3^dlig  Decli- 
nation),  da  den  har  et  Maximum;  aftager  derpaa 
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indtil  imellem  Timeriie  12  og  14,  da  den  ätter 

har  et  Minimum,  hvilket  dog  ikke  ligger  saa 

la  vt,  som  det  foregaaende  ved  Ti  men  22.  Der- 
paa  tilrager  den  igjen  nogle  Scaladele,  indtil  den 
imellem  Timerne  15  og  18  har  naaet  sit  andet 

Maximum,  og  endelig  aFtager  hurtigt  indtil  Timen 
22,  da  den  har  naaet  sit  laveste  Minimum.  Imel- 

lem Timerne  1  og  2  og  omtrent  ved  Timen  16 

har  S^,  sin  Middelvcerdie  =  S.  Aarsagen  til  denne 
Variation  maa  vgere  en  magnetisk  Kraft,  som  ved 

Timen  22  streber  at  bevcege  enhvei'  Partikel  af  det 
nordlige  maonetiske  Fluidum  i  Maonetstaven  mod 

Syd,og  ved  Timen  6  mod  Nord,  og  hvis  Retning 

i  de  övrige  Timer  gjör  andre  ̂   inkler  med  den  raag- 
netiske  Meridian. 

Anstiller  man  lignende  lagttagelser  med  Uni- 
filarmagnetometeret,  og  ha  ve  ved  dette  S^,  S^^ 
S  ,  . .  ,  S  ,  S  samuje  Betvdnins:  som  ovenfor,  saa 

\il  man  finde,  at  S^^  har  sin  störste  ̂   a^rdie  imel- 
lem Timerne  19  og  20,  sin  mindste  ̂   ̂erdie  imel- 
lem 1  og  2  og  sin  Middelvcerdie  omtrent  ved^  8 

og  22.  Her  antages,  at  ved  Bifilaret  Magnetsta- 
vens  Nordpol  vender  mod  Vest,  og  at  paa  begge 
Instrumenter  Scalaens  Inddelin^^  »aaer  fra  venstre 

mod  höjre  Side,  saa  at  en  Tilvext  af  Tallet 
ved  begge  Instrumenter  betegner  Magnetstavens 

Bevae^else  til  samme  Side  som  Solens  daijlio-e  Be- 
vaegelse,  altsaa  en  Forögelse  af  den  horizuntale 

Intensitet,  og  en  Aftageise  i  Magnelnaalens  vest- 

lige  Misvisning.  Altsaa  er  ved  Declinations-Mag- 
netometeret  S^^^  —  S  en  positiv,  —  en  negativ 
Störrelse.  Ileraf  fölger,  at  den  Kraft,  som  frem- 
bringer  den  daglige  regehucessige  Variation,  maa 
straebe  at  bevtVge  enhver  Partikel  af  det  nordlige 
magnetiske  Fluidum  i  Magnetslaven  mod  Öst, 

naar  //  =  2(),  og  mod  Vcst,  naar  7^  =  2. 
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Ved  at  samnienligiie  Resulta terne  af  begge 

Instruraenter  fölger  altsaa,  at  denne  perturberen- 
de  Kraft  virker  mod  Nord  (parallel  med  den 

magnetiske  Meridian)  imellem  Timerne  6  og  7, 
da  den  foröger  den  horizontale  Intensitet,  men 

ingen  maerkelig  Indfljdelse  bar  paa  Declinations- 
magnetometeret;  at  den  virker  mod  Öst  (lodret 

paa  den  magnet.  Merid.)  ved  Timen  16,  da  den 
formindsker  den  vestlige  Misvisnin^ eller  bevaeger 
Declinationsmagnetometerets  Stav  östen  for  den 

daglige  Middelstand ^  men  ingen  Virkning  bar 
paa  Intensitetsmagnetometeret,  b  vis  Stav  i  dette 

Öjeblik  indtager  sin  Middelstand;  at  den  virker 
mod  Syd  ved  Timen  22,  ådi  åei\  formindsker  den 
horizontcde  Intensitet  j  men  ingen  Indfljdelse  bar 

paa  Declinationsmagnetomeret,  som  i  dette  Öjeblik 
svaever  om  sin  daglige  Middelstand;  og  at  den 

endelig  virker  mod  Vest  (lodret  paa  den  magne- 
tiske Meridian)  imellem  Timerne  1  og  2,  da  De- 

clinationsmagnetometeret  indtager  sin  vestligste  og 

Intensitetsmagnetometeret  sin  Middelstand.  Ret- 
ningen af  denne  petarberende  Kraft  drejer  sig  alt- 

saa i  et  Dögn  een  Gang  rundt  om  Horizonten  til 
samme  Side,  som  Solen,  og  dette  bekraefter  den 
Formodning,  at  dens  Oprindelse  maa  vaere  den  af 

Solen  bevirkede  Temperaturforandring  i  Jordover- 
fladen  eller  i  Atm(3spbaeren ,  eller  i  begge. 

f  S^^  betegner,  som  o  venfor  bemferket.  Instru- 
mentets Middelstand  i  Timen  n  for  bele  Maaneden; 

er  Forskjellen  imellem  denne  Middelstand,  og 

dets  Stånd  i  samme  Time  paa  en  vis  Dag  i  Maa- 
neden ,  saa  er  A^^  den  uregelnicessige  V ariation , 

som  er  indtruftet  i  dette  Öjebbk.  Beregner  man 

Vaerdien  af  A^^  for  Timen  n  for  alle  Dage  i  Maa- 
neden, og  er  den  midlere  Veerdie  af  A^  ,  Ob- 

servationsdagenes  /intal  i  Maaneden  =/?2^  saa  er 
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^^-(^y  a) 

Ved  a  t  beregne  Vasrdien  af  for  alle  Ti  mer  i 
Dögnet  vil  man  fiade,  om  visse  Timer  ere  udsatte 
for  större  uregelmcessige  Variationer,  end  andre. 
Har  man  gjort  p  0])serva tioner  i  liv  ert  Dögn,  og 
lager  man  Summen  af  Differentsernes  Qvadrater 

i  alle  p  Timer,  saa  er  den  midlere  Vaerdie  af  e 
for  alle  p  Observationstimer  i  hele  Maaneden: 

^  =  V.  {m-i~p  ;  •  •  •  c^J 
Ved  at  sammenligne  disse  Vaerdier  for  forskjellige 
Maaneder,  vil  man  opdage,  om  enkelte  Maaneder 

udmaerke  sig  ved  seerdeles  hjppige  eller  store  ure- 
gelmaessige  Variationer. 

Ved  Magnetkraftens  midlere  Piesultant  paa 

et  vist  Sted  paa  Jordens  Overflade  vil  jeg  forstaae 
den  magnetiske  Intensitet,  som  vilde  finde  Sted 

paa  dette  Punkt,  ifald  den  ved  Solens  Virkning 

irembragte  Temperaturforaiidring,  og  de  deraf  föl- 
gende  daglige  periodiske  Variationer  ejfandtSted, 
og  de  Kroefter,  som  virke  i  Jordens  Indre,  og 
frembriiige  de  uregelnic^ssige  Variationer,  vare  i 

Ligevcegt.  Denne  midlere  Resnltant  vaere  = 
dens  Vinkel  med  et  borizontalt  Plaii  =  /.  Oplöser 

man  den  i  en  liorizontal  og  eii  vertikal  Compo- 
nente  X  og  Z^,  saa  er 

X^/^cos/,  Z^Fsmi. 

Det  vertikale  plan,  som  man  kan  laegge  igjemiem 
Retningen  af  Kraefterne  X  og  Zj  h vilket  jeg  vil 
k  a  Ide  den  midlere  ma^iietiske  Meridian  ̂   ma  a  da , 

saavel  som  disse  Kra^fter,  i  Löbet  af  et  Dögn  an- 
sees  som  u föränderlige.  Tanikcr  man  sig  tre  paa 

hinanden  lodretle  Axer  igjennem  Observationsste- 
det,  hvoraf  den  ene  falder  sammen  med  Retnin- 
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gen  af  Kraften  X  (mod  Nord),  den  anden  med 
Retningen  af  Kraften  Z  (mod  Nadir),  den  tredie 

lodret  paa  disse  (mod  Öst);  er  ̂   den  pertm^beren- 
de  Kraft,  som  frembringes  af  Solen,  ä,  r,  /3  de 
Vinkler,  som  den  efter  Ordenen  da nner  med  disse 

tre  Axer,  jc,  z,  j j,  dens  Componenter  parallel 
med  disse  tre  Axer,  saa  er 

^   H  .  .  (3) 

Ere   de    tre   Componenter  Tj  ̂   fundne  ved 
Observation  for  alle  Dögnets  24  Timer,  saa  kan 
af  den  sidste  Ligning  Vaerdien  af  (p  findes  for  alle 

Dögnets  Timer,  og  af  de  förste  tre  Ligninger  de 
föränderlige  Vceriiier  af  de  tre  Vinkler  a,  |3,  X, 

og  saaledes  er  denne  Krafts  föränderlige  Störrelse 
og  Retning  bestemt  for  hele  Dögnet. 

Betegner  som  ovenfor  ,  ̂S^^ ,  . . :  ,  S^^  Bi- 
filarets midlere  Stånd  for  en  vis  Maaned  ved  Ti- 

merne  O,  1 ,  2  . .  .  og  er  jc^,  jc^,  .r^  , .  .  .  ̂ „  de 
dertil  börende  Vaerdier  af  Gomponenten  jc^,  saa 
ere  X+JC^y  X+JC^ ,  X+JC^  ....  X+Ji\^  de  midlere 
Vaerdier  af  den  borizontale  Deel  af  den  iiele  In- 

tensitet, bvilke  angives  af  Bifilaret;  og  er  S  In- 
strumentets midlere  Stånd  for  bele  Maaneden,  de 

daglig  symmetrisk  fordelte  Observationers  Antal 

|  =  yOj  saa  er  den  til  S  börende  midlere  Intensitet 

|==X+— Z^.  Antager  man  den  midlere  borizon- 

tale Intensitet  X  som  Eenbed,  og  betegner  en 
Förändring  af  een  Sacaladeel  i  Instrumentets  Stånd 

—  Xy  saa  er  for  Ti  men  n , 

X-vXn  —  X — —Y.oc  —  ̂-^^—,  d.  e. P  7 
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Til  at  iDestemme  den  for  liele  Maanedeii  constante 

Vaerdie  gives  intet  Micldel.  Hvis  den  ikke  er 
=  0,  saa  maa  den  dog  v  nere  meget  liden,  da 
Kraften  x ,  som  ovenfor  er  viist ,  saa  vel  har  negative 
som  positive  Ycerdier.  Man  nödes  altsaa  till  at 
saette  den  ud  af  Betragtning,  og  ansee  jCn  som 
behaeftet  med  en  ubekjendt  constant  Störrelse. 

Betegner  S  Unifilarets  midlere  Stånd  for  hele 

Maaneden,  dets  Stånd  ved  Begjndelsen  af  Ti- 
raen  n_,  jn  Störreisen  af  Componenten  y  i  samme 

Öjeblik,   saa   hörer   Slanden  S  til  Vaerdien  — Sj-^ 
og  er  r  Sca]aens  dobbelte  horizontale  Afstand  fra  den 
speilende  Flade,  ̂ „  den  Vinkel,  som  Magnetstavens 
Axe  ved  Begyndeisen  af  Timen  n  danner  med 
den  midlere  magnetiske  Meridian,  saa  er 

Sn—S       1  ̂  
tang  = 

Men  tang  ̂ „='^;  antager  man  nu  ogsaa  her  X 
som  Eenhed,  faaer  man 

^«=--~7-+7^/'  •  •  •  W 

Den  sidste  ubestemmelige  Constante  Sj- nödes  man 
ogsaa  ber  til  at  s^tte  ud  af  Betragtning. 

Til  at  bestemme  den  tredie  eller  verticale 

Componente  Z  bar  Professor  I^loyd  i  Dublin  fore- 
slaaet  et  tredie  Magnetometer ,  som  bestaaer  i  en 
Magnetstav,  der  paa  en  borizontal  Knivaxe  kan 

bevaege  sig  i  et  paa  den  magnetiske  Meridian  lod- 
ret  Vertikalplan,  og  ved  Corrcctionsva^gter  brin- 
ges  til  Hvile  i  en  borizontal  Stilliug.  Men  den 

ringeste  Forrykkelse  i  Magnetstavens  Tj  ngdepunkt, 

bvortil  saa  vel  Teniperaturforandringer ,  som  Stöv- 
partikler   kunne   give   Anledning,    ville   ha  ve  en 
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}}€tyclelig  Iiidflydelse  paa  dettevliistrumenis  Sland. 
Efter  miu  Forineiiiiig  kan  det  derfor  v  el  vaere 

skikket  til  a  t  angive  pludselige  u  regel  nicessi  ge  Va- 
rialioner  i  den  vertikale  Componente  men 

neppe  de  mindre  periodiske  Variationer,  hvilke 
alene  kunne  udledes  ved  Middeltallet  af  en  lieel 

Maaneds  lagttagelser,  under  Forudscetning  af,  a  t 
Instrumentets  Tilstand  i  hele  denne  Tid  var  al- 

deles  uforandret;  og  endnu  mijidre  at  kunne  an- 
give disse  Variationer  med  Nöjagtighed  i  Dele  af 

den  vertikale  Componente  X.  Erfaring  synes  og- 
saa  at  ha  ve  }3ekroeftet  denne  Forniodning,  i  det 

Instrumentets  Verilicationer  fra  Dag  til  Dag  for- 

andre  sig.  Endelig  synes  den  regel in^essige  dag- 
lige  Variation  i  den  vertikale  Componente,  om  en 
saadan  finder  Sted,  ej  at  vsere  betydelig. 

Ssetter  man  derfor  den  verticale  Componente 
z  ud  af  betragtning,  og  soetler 

^/  =  Vjo^+j^,  jc  =  ̂ coscc,  j  =  v|/sinöt,  (3,  b)  saa 

er  den  liorizontale  Deel  af  den  perturberen- 
de  Kraft,  og  StÖrrelsen  af  \p  og  af  Vinkelen  ol 
kan  bestemmes,  naar  x  og  ere  fundne  ved 
Observation. 

Efter  et  af  det  Londonske  Videnskabernes 

Selskab  yttret  Önske  begyndtes  i  Christianias  mag- 
netiske  Observatorium  den  10:de  November  1841 

en  Raekke  af  Observationer  med  Declinationsmag- 
netometeret,  som  vil  blive  fortsat  till  Slutningen  af 
Juni  1843.  Unifilaret  observeres  ber  hvert  lOrde 

Minut  efter  Göttingens  Middeltid  uafbrudt  Nat 

og  Dag.  Dets  Stånd  bestemmes  ved  sex  sym- 
metrisk fordelte  lagttagelser,  bvoraf  de  tre  ere 

för,  de  övrige  tre  efter  det  fulde  Minuts  Begyn- 
delse.     De  meteorologiske   Instrumenter  antegnes 

K.  v.  Acad.  Handl.  7842.  19 
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veJ  Begjndeiscn  af  hvcr  Time.  Ved  Bifilaret, 

soHi  er  ophfrngt  i  di-t  aslronomiske  Observaloriiini 
i  eii  belvdeiii'  Afstaud  fra  liiiit,  beovndte  först 

Observaiioiieriie  den  90:de  April  1842,  og  disse 
kunde  ej  ndföres  hvpr;igere,  end  ved  Bcgyndelseii 

af  b  ver  anden  Tinie,  naar  den  vaglliavende  Ob- 
servalor  bliver  aflö.st  af  sin  Eflermand.  Indtil 

den  2C':de  Juni  bleve  disse  Obser Nationer  alene 

udförte  iVa  kl.  6  om  Morgenen  lil  10  om  Afte- 
nen.  Men  fra  den  2():de  Juni  af  ere  de  bleven 

fortsatte  fuidslcendi"  b  ver  anden  Time  i  bele  Dös:- 

net.  Magnetstjiven  er  beskjttet  mod  Luftens  Be- 
vaegelser  ved  et  Laag  af  Speilglas,  under  h vilket 
to  Tbermonietre  ere  anbragte,  det  ene  o  ver  dens 

Nordpol,  det  an.det  over  dens  Sydpol;  disse  a fliTses 
begge  uniiddelbar  efter  Observationen,  og  efter 

Middeitallet  af  disse  to  Temperatur- Angivelser 
reduceres  Instrumentets  Stånd  til  en  fast  Tempe- 

ratur+9V^  B.  Magnetstavens  Moment  aftager  ved 
en  Temperaturforb(3jelse  af  een  Grad  R.  0,00089626 
af  sin  bele  Störrelse,  bvilket  oiver  .en  Forandrin» 

af  14,662  Scaladele  i  Instrumentets  Stånd.  Instru- 
mentets Stånd  bestemmes  ved  Medium  -af  11  Ob- 

servationer med  et  Tidsmellenirum  af  l4  Secun- 
der  imellem  bver,  bvilket  er  |  af  Tiden  af  en 

Oscillati(;n  (70").  Usikkerbeden  ved  den  saaledes 
umiddelbar  o])5^erverede  Midclelstand  kan  i  Almin- 
deligbed  antagcs  a  t  va:re  under      Scaiadeel  og  en 

Scaladcl  er  =  — — -   af  den   borizontale  Intensitet. 

Dersoni  altsaa  Corrcctionen  for  Temperaturen  sk ul- 
do  Vtvre  ligesaa  nöjagtig,  som  den  umiddelbare 
OI)servalion ,  ti.  e.  sikker  indtil  Scahuleel,  saa 

maatle  Tempeialuren  vacre  angivet  indtil  ,1^  af  en 

Beaumursk  Gra(b  Ved  Medium  af  Ijogge  Tber- 
momeire  kan  Temperaturen  udentviv  1  ansecs  sikkcr 
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indtil  O^Od,  li>llkpt,  svarer  til  0,73  Scalacleel.  Men 

hekligvis  har  den  27  Fod  höj©  Sal,  i  hvilkeii  In- 
strumentet er  ophsengt,  kun  eet  Vindue  i  anden 

Etage  mod  Nord,  livoraf  Fölgen  er,  a  t  Tempera- 
turens daglige  Variation  i  et  helt  Dögn  kuns  ud- 

gjör  omtrent  V  R.  Den  Usikkerhed,  som  af  Ob- 
servations-Feil  ved  Thermometret  kan  opstaae  an- 
gaaende  Störreisen  af  den  daglige  Variation ,  maa 
sandsynligvis  nassten  forsvinde  i  Middeltallet  af 
en  heel  Maaneds  lagttagelser.  De  nedenstaaende 
Tabeller  indeholde  Observationerne  med  dette  In- 

strument. Morgentimerne  18,  20,  22  höre  egent- 
lig til  den  foregaaende  astronomiske  Dag.  Fra 

Januar  Maaneds  Begyndelse  i  indevaerende  Aar 

(1843)  observeres  dette  Instrument  ved  Begyndei- 
sen af  hver  Time  i  Dögnet. 
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Tager  nian  Forskjellen  A  imelleni  del  under  'nver 
Time  sLaaende  Middeltal  og  de  enkelte  Vasrdier 

for  s^nnnie  Time  i  hele  Maaneden,  og  beregner 
efter  Formel  (i)  den  mirMere  Yaerdie  g  af  den 
n  regel  niaessige  Variation,  saa  faner  man  de  i 
nedenstaaende  Tabel  ind  förte  Störielser.  I  de 

fire  förste  Dage  af  Juli  Maaned  vare  Perturbatio- 
nerne  saa  store,  at  Instrumentet  i  5  af  Ohser- 

vationstimerne  stod  långt  udenfoi*  Scala  mod  Syd, 
naglet  den  gaaer  fra  100  til  900.  Den  3:die 
Juli  stod  Instrumentet  i  nysten  10  Timer  fra 

nos^et  efler  Timen  10  til  henimod  Timen  20 

ganske  udenfur  Scala,  og  var  blot  ved  Timen  16 
nofret  over  eet  Minut  lidt  indenfor  Scalens  svd- 

lige  Endepunkt  100,  men  gik  strax  igjen  ud  over 
samme.  Ved  at  flytte  et  Lys  paa  Gul  vet  saa 

i£enge,  indtil  det  viste  sig  i  Kikkerten,  og  ved 
at  maale  dets  lodrette  Afstand  fra  Kikkertens 

optiske  Axe,  fandtes  een  Gang,  at  dette  Punkt 

svarede  omtient  mod  Punktet  ~  1514-  paa  den 
forloeno^ede  Scale.  Nos^et  för  Timen  6  den  2:den 
Juli  bemeerkedes  Instrumentets  Sland  at  va^re 

noget  over  -h  600.  Antages  disse  to  Ståndpunk- 
ter som  de  yderste  Grrendser  af  Variationen ,  saa 

ndgjorde  denne   over  2100  Scaladele,  d.  e. 

eller  over  h  af  den  horizontale  Intensitet.  Da 

den  absolute  Vcerdie  af  den  horizontale  Intensi- 
tet i  Christiania  i  Gaussiske  Eenheder  er  1.54, 

saa  bliver  denne  Variation  altsaa  omtrent  =  i 
af  den  Gaussiske  Eenhed.  Dette  er  den  störste 

nregelma^ssige  Variation,  som  er  iagttaget  her  i 
Christiania;  og  det  fortjener  at  bemaMkes,  at  de 
store  n regel maessige  Variationer  i  den  2nagnetiske 
Intensitet,  ligcsom  ved  LufUrykket,  UcTSten  uden 
Undtagolse  ere  under  MuldclstandeJi.    Af  denne 
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efter  Formel  (i).  I  Jcsnuar  1843  bleve  Oljser» 
vaiionenie  anstiliede  ved  liver  Time  i  Do^net, 
livoi  ved  fandtes  fölgeiKle  24  Veerdier: 

Tiuae e Time € Time 8 Time 

18^ 
9.395 

Qk 

12.828 

6^ 

11  183 

12^ 

12.647 
19 8.625 1 7.451 7 10  933 

13 
11.835 

20 7.633 2 10  005 8 7.851 14 10  622 
21 9.569 3 9.992 9 11.429 15 9.286 
22 6.496 4 13.005 10 

8.858 
16 

9.436 
23 8.752 5 11.253 

11 

8.483 

17  1 

9.719 

I  Midelvasrdierne  i  underste  horizontale  Rad  af 

Tab.  II  viser  sig  ingen  betydelig  Foiskjel  afPer- 
tnrbatioiiens  Störrelse  i  de  forskjellige  Timer  i 
Dögnet.  Vaerdierne  tiltage  noget  fra  Timen  18 
til  Eftermiddagstimen  4,  aftage  derpaa  noget  og 
naae  senere  et  Maximum  ved  Timen  10.  Det 

synes  som  om  Peiturbationerne  ere  noget  större 
om  Dao^eii  end  om  Natten.  De  kunne  temmelis^ 

nöje  udtrjkkes  ved  Form  len 

=  13.528  +  3.169sin(353^31'+^)+1.490sin(139"13'+2^) 

+ 1 .5 1 8  si  n  (1  °25' + 3^) +2, 375  s  i  n  (206^44'+  4^ 

hvor  s,i  betegner  Perlurbationens  Störrelse  ved 
Timen  7i,  regnet  fra  Middelmiddag  i  Götlingen, 

t  —  nAb^.    Denne  Formel  giver  fölgende  Ya^rdier 

Tab.  III. 

8  Over 
Time berconet obsorvcrot Medium 

0 1.3.130 14.309 
+  1.179 

—  0.39S 

1 13.023 
—  0.505 

2 15.514 13.397 
—  2.117 4-  1.986 

3 16.502 
+  2.974 4 16.956 15.814 

—  1.142 

+  3.428 5 15.279 4-  1  751 
6 13.119 13.341 

4-  0.222 

—  0.409 

7 12.962 
—  0.566 



Time beregnot otiservcret Dlff. 
Over 

Medium 

8 15.650 12.797 
—  2.835 

+  2.122 9 19.292 4-  5.764 
10 20.751 22;642 

+  1.891 4-  7.223 11 18.429 
+  4.yui .  12 13.736 11.490 

—  2.246 
4-  0  208 13 9.849 
—  3.679 

14 9.916 11.141 4-  1.225 
—  ,1612 

13 10.434 
—  O.09+ 

16 11.914 11.991 -f  0.077 
—  1.614 

17 11.569 
—  1.959 

18 9.855 10.700 
+  0.845 

—  3.673 

19 8.794 
—  4.734 

20 9.780 11.567 
+  0.787 

—  3.748 

21 12.156 
—  1.372 

22 13.975 13.152 
—  0.823 

4-  0.447 23 14.047 4-  0  .519 

Den  sidste  Colonne  i  Tabellen  angiver,  hvor 
maiifje  Eeiiheder  den  beresrnede  Vaerdie  afg  over- 

sliger  den  midlere  Vasidie  13.528.  Denne  Colonne 
viser,  at  Perturbationen  er  under  Middelvaerdien 

fra  Midnat  til  kl.  1  Eftei  middag,  og  med  Und- 
tagelse  af  Timerne  6  og  7  beständig  over  saiiinie 

fra  1  Eftermiddag  til  Midn;å.  Hvorvidi:  imid- 
lertid  denne  Kegel  er  almindelig  gjaeldende,  kan 

först  afgjöres  ved  en  Isengere  fortsat  Observa- 
tionsrsekke. 

Betragter  man  de  daglige  Middelvserdier  af 
Instrumentets  Stånd  i  sidste  veiticale  Coloiuie  af 

Tabel  I,  saa  seer  man,  at  denne  Stånd  ofie  i 

flere  Dage  bölder  sig  paa  samme  Punkt,  uagtet 
Perturbationerne  fra  Time  til  Time  i  samme 

Dögn  kunne  vsere  temmelig  betydelige.  Dette  er 

endnu  i  böjeie  Giad  Tilfaeldet  med  Dec!  i  natio- 
nen, som  siden  skal  vises.  Saaledes  sva^vecle 

Middelstanden  fra  6:te  til  lOrde  August  imellem 
472  og  477,  fra  ll:te  til  r7:de  imellem  481  og 

K.  V.  Acad.  Handl.  7842.  20 
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491  o.  s.  v.  Mail  kunde  uilsaa  inddele  de  ure- 

gelmasssige  Variationer  i  öjehlikU^eUndidationery 

der  kun  vare  i  faae  Mlnulei-,  eller  i  del  höjeste 
i  nog  le  Timer,  og  Forrjkkelser  af  Middelstan- 
den,  der  vare  i  flere  Dage,  saadan  som  seed van- 

lig er  Tilfaeldet  efter  Polailysets  sta?rkere  Ud- 
strömninger.  Sandsynlig\  is  ha  ve  begge  samme 

Oprindelse,  og  ere  saaledes  ikke  forskjeliige  i  Ai  t. 
Jeo^  \il  bete^ne  Middeh cerdien  af  de  sidste  med 

ai'  de  Förste  med  e.  Den  midles  e  L'sikkerhed 
g  af  en  enkelt  Intensitetsbestemmelse  indsluKer 

altsaa  i  sig  Perturbatioi>en  E  af  den  duglige 
Middelintensitet,  og  den  hele  Virkning  af  de 

stöd  vise  korte  Undulalioner  e\  Ujevnlieden  g' 
(Tab.  II)  derimod  af  et  Mieldeltal  af  p  daglige 
Observationer  indebolder  ligeledes  bele  Vsrdien 
af  men  Ind virkningen  af  Lndulationen  e  er 
betydelig  formindsket  ved  Division  med  Tallet 
Efter  Sandsvnligheds  Calculeiis  Regler  bar  man 

altsaa  folgeiide  Ligninger,  bvoraf  E  o-^  e  kunne 
bes  te  ni  mes: 

€  g  =  EE+ee 

ee  =  EE+^ee, 
p 

Heraf  findes 

ee  =  — -.ii  —f.  g1, 

altsaa 

e=  V^C"-^'^.  E=VT7^.  (6) 

Efter  di.sse  Formler  ere  ViFrdierne  af  £"  ng  e  i 
nedenslaaende  Tabel  I)t'regnede 
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Tab,  IV, 

Ma  a  ned 

s' 

P E c 

13.480 9.511 9 8.890 10.133 
24.275 13.212 9 10.616 21.600 

Juli  ....... 13.070 8.527 12 7,987 10..345 
15.771 6.884 12 5..393 14.820 

September   .  .  . 14.294 10.416 
12 

9.991 10.222 
11.698 6,679 12 

6.019 
10.031 

November  .  .  . 10.938 8.799 12 
8.578 6.786 

December.  .  .  . 8.449 5.112 12 
4.692 7.027 

10.510 7.452 24 7.443 7.417 

Heraf  sees,  at  Perlnrbatioiien  E  af  den  ilaglige 

Middelslaiid  vel  er  beLydclii^  foi skjeiiio;  i  de  for- 
skjelliti^e  Maaueder,  men  den  sjMies  ikke  at  staae 
i  nogen  Foihiiidelse  med  Aarstidtn,  eiler  Solens 

Declinaiion;  SlcHTelscu  af  den  Öjebliklige  UikJu- 
lation  e  synes  derifnod  at  v^re  noget  större  ved 

Somnier-  end  ved  Vinlersolh  ver  v;  (iog  kan  dede 

föist  med  Sikkerhed  afgjöres  ved  en  laengere  01)- 
servationsiaekke.  Antager  man  denne  Forskje!  at 
vaere  tilfaeidig,  saa  fmder  njan  ved  Middelta! 

£:=^  8.206,    €=  11.032. 

Tager  man  el  Middellal  af  alle  de  Obser- 

vationer, som  gjöres  paa  en  Terminsdag,  da  In- 
tensiteten observeres  hvert  5:te  Minut ,  altsaa  288 

Gange  i  Dögnet,  saa  bliver  den  niidlere  Usikker- 

hed  e'  af  en  saadan  Bestemmelse,  da  yp  =  288, 

EE+^ee^Smi, 

d.  e.  k  uns  lidet  forskjell  ig  fra  E.  Vil  man  be- 
stemme  Intensiteten  til  en  Sikkerlied  al  een  Scala- 

deel   eller  af  dens   Vaerdie,   saa  udfordres 15970 
dertil  altsaa  et  Middeltal  af  mindst  68  Terminer. 

Heraf  indsees,  bvor  stor  Vanskelighed  der  erfor- 
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bunden  med  at  bestemme  Secularfuiand lingen  af 

den  magnetiska  Intensitet  med  Nöjagligbed. 
Ved  Observation  b  ver  anden  Time  fra  kl. 

6  om  Morgenen  til  10  om  Altenen  i  de  sidste  10 
Dage  af  April,  fanrltes  Instrumentets  Middelstand , 
reduceret  td  +9^0  R.,  at  vceie  =443.9.  Sammen- 
stiller  man  bermed  Middelstanden  S  i  de  övrige 
Maaneder  af  Tab.  I,  bar  man 

Maaned 

April  .  .  . 
May.  .  .  . Juni.  .  .  . 
Juli  .... 
August  .  . 
September 
October  . 
November 
December 
Januar  .  . 
Fcbruar  . 

443.9 1.54520 463.2 1.54707 456.8 1.54(i45 
459.3 1.54669 
477.0 1.54841 
457.0 1.54646 
460.4 1.546S0 
446.3 1.54583 
457.7 1.54654 
455.0 1.54627 
450.1 1.54580 

Man  seer  beraf,  at  der  kan  vasre  en  m^Tikelig 

Forskjel  i  Intensiteten  i  forskjellif^^e  Maaneder, 
uden  at  denne  Variation  sjnes  at  staae  i  nooen 

Förbindelse  med  Aarstiden.  Den  störste  Forskjel 
af  33  Scaladele  finder  Sted  i  mel  lem  April  og 

33  1 

August,  og  udgjör  eller    omtrent   —af den 
hoiizontale  Intensitet.  Da  Instrumentets  Stånd 

iia\sten  bai*  vädret  den  samme  i  Maanederne  Juni , 
Septend)er,  Deceniber  og  Januar,  nagtet  Magnet- 
stavens  Temperatur  i  Juni  Maaned  var  omtrent 

^-IS*'  U,  og  i  Decendjer  — 4"  R,  saa  synes  den 
anvendte  Ueduction  for  Temperaturen  at  vasre 

tilstrickkelig  nöjagtig.  Da  Iiislrimienlet  i  Februar 
1843  efter  10  Maaneders  Foilöb  bar  angivet  In- 

Sco  min  Aniandl iiii^:  J)(^  nuilalH)iiibiis  inomtnli  \irgde 
34  ot  35. 
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(CBsilelt^n  6  Scaladcle  slörre  end  i  April  1842, 

saa  ei'  der  heller  inlet  Spoer  til,  al  Magnetsta- 
veii  i  denne  Tid  har  taht  noget  af  sin  Kraft; 
Il  vilket  maa  tilskrives  den  Forsigtighedsregel ,  al 

den  den  9:de  Septend^er  1841 ,  aitsaa  laenge  för  dens 
Aiivendelse  till  Intensiletens  Besteninielse,  blev 

nedlagt  i  Vand  af  Tetiipera turen  +30''  R.  Ved 
denne  Opvarnining  maa  den  ha  ve  tabt  saa  ineget 
af  sin  Krafl,  at  dens  Monjent  maa  have  ncermet 

sig  til  den  uforanderlige  Gi aendsevaerdie.  Den 
sidste  Coloniie  i  Tabellen  udlrykker  den  absolute 
Inlensitet  H  i  Gaiissiske  Eenheder. 

Der  er  af  ("orskjellige  lagltagere  bleven  frem- 
sat  Forrnodninger  om  Maaneskiflernes  Indflydelse 

piäa  de  magiietiske  Phaenomener.  For  at  under- 
söge,  hvoryidt  naervierende  Observatioiisrsekke  der- 
om  kunde  give  nogen  Opiysning,  har  jeg  afTab. 

I.  taget  Middellailel  af  InstriimenleLs  daglige  Mid- 
delstand  for  de  3  Da^e,  der  ligge  naermest  om 

hvert  Maaneskifte  i  disse  tO  Maanedei',  hvilke 
fmdes  i  nedenslaaende  Tal>eL 

Tab.  V.    Intensitet  ved  Maaneskifterne. 

C D m 

May   

Si  pt.— Octob  
Octob.  —  Novcinb.   .    .  . 
No  v  era  b. —  Dccemb.    .  , 
Decomb. — Jan.  .... 

460.7.53 
470.863 
445.707 
466.561 
469.228 
462.693 
453  653 
431.221 
460.860 
462.501 

465.124 
470.464 
455.291 
472.911 
454.545 
458.683 
451.234 
457.888 
455.702 
460.662 

456.052 
446.777 
468.370 
486.088 
442.620 
467.908 
443.457 
449.532 
450.605 
457.170 

474.587 
446.770 
453.360 
480  599 
467.469 
454.806 
445.275 
457.962 
455.264 
449.108 

Middel 458.404 460.250 456.858 458.520 

Det  sidste  Qvarler  indtraf  den  30  Juni,  og 
Instrumentels   Middelstand   var   den  29:de  Juni 
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=  458.519,  (len  30:Le  =  459.0C)9,  den  l:sle  Juli 
=  419.333,  hvoiaf  MiddelLallet  er  445.707,  som  er 
anfört  i  oveoslaaeiide  Tabel.  Men  de  4  fcnsle 

Dage  i  Juli  udmcErkede  sig  ved  overordenlHg 

store  PertiirhaLionei- 5  som  ovenfor  er  annicerket. 

"ödelades  derfor  Slaudeii  den  i :sle  Jiiii ,  saa  bli  ver 
MiddelialleL  for  C  af  !29:de  og  30  Jmii  =  458.794 , 

ug  den  niidiere  Sland  af  alle  10  lagttagelser  for 
Maaneskifterne  bliver 

C  =  459.7 1 3,  ̂  = 460.250,  D  =  456.858,  ©  =  458. 520, 

Disse  Talvaerdier  kunne  freinslilles  ved  föl- 

gende  Formel: 

6"^  =  458.835 +1.669sin(i48n7'  +  ̂)  +  O.550cos2/, 
hvor  t  betegner  Maanens  Vinkelafstand  fra  NyeL 

eller  dens  Aider  udtrykt  i  Gradei",  og  St  Insti  u- 
mentets   Stanrl   for  li vilkensundielst  Vaerdie  af  t. 

Formelen  giver  fölgende  Va.Mdier 

t 

St 

t 

St 

0» 

460.250 

1800 

458.520 

150 

59.766 195 58.834 30 59.154 210 58.595 
45 58.437 225 59  233 
60 57.756 240 59.364 
75 57.216 255 59.525 
90 56.857 

270 
59.713 

105 56.767 
285 

59.973 
120 56.891 300 

60.229 
135 57.214 315 60.456 
150 57.647 330 60.573 

IG") 

58.095 345 6D.505 

Herefler  sknlde  altsaa  Minimum  indtraeffe,  naar 

^=105^  eller  omtrent  en  Dag  efter  förste  Qvar- 

ter,  og  Maxinunri  naar  ̂   =  330'',  ellei'  omtrent  2 
Dage  for  Nye(.  Ovenfor  er  viisl,  at  den  midlere 

Ilsikkerhed  g'  af  et  Middeltal  af  p  i  et  Dögn 
sjnunelrisk  furdelle  Inlensiteler  (indes  ved  Fornielen 
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hvö!/s  =  8.206,  e=  11.032.  Da  ved  disse  laglla- 

gelser  yo=12,  saa  fiiides  g'=  8.802  Scaladele;  og 
da  MidtlehaljeL  at  Intensiteten  ved  h vert  af  Maane- 

skifterne  er  uddraget  af  30  Dages  lagttagelser, 
saa  faaer  man  den  midlere  Usikkeilied  ved  hver 

af  disse  Vcerdiei",  ved  a  t  dividere  s'  med  Qva- 
dralroden  af  30;  den  bli\er  allsaa  =  1.607  Scala- 
dele.  Nu  er  den  störste  ohserverede  Forskjel 

=  460.250  —  456.858=3.392,  og  den  halve  Forskjel 
=  1.696,  il  Vilket  saa  godt  som  inlet  överstiger  den 
midlere  Usikkerhed,  Heraf  föiger  allsaa,  at  maii 
af  denne  Differenis  endnu  inlet  med  Sikkerhed 

kan  slutte.  Skidde  man  straengere  undersöge  denne 

Opgave,  om  Maanens  indliydelse  paa  Intensilelen, 
maatle  n>an  lage  Middellal  af  alJe  Intensiteter 

paa  de  Dage  hvor  t  har  samme  Vaerdie  i  liele 
Maanens  OridobsLid  f.  Ex,  fra  30  til  30  Grader, 

og  behandle  disse  Vaerdier  eller  SancLsynligheds- 
Calcnlens  Regler,  Men  denne  Möje  vilde  ikke 

iönne  sig,  nndlagen  ved  en  långt  större  Obser- 
valionsiaekke  end  den  neervjerende.  Og  ere  lagt- 
tagelseine  ikke,  som  her,  rediicerede  til  en  con- 
slant  Temperatur,  saa  vi  I  en  saadan  Undersö- 
gelse  ikke  lede  lil  noget  Resultat. 

Vi  ville  nu  gaae  o  ver  til  a  t  undersöge  Lo- 
vene  for  de  daglige  periodiske  Variationer,  De 
Middellal,  som  Hndes  i  nederste  horizonlale  Rad 

af  Tabelleine  1,  vilde  nöjaglig  udlrykke  den  dag- 
lige peiiodiske  Vajiation,  ifald  de  vare  alde- 

les  befriede  for  Ind virkningen  af  de  ureoel- 
maessige  Undulationer.  Er  der  i  en  eid<ell  Time 

observeret  en  Intensitet,  som  afviger  flere  Hun- 
dredre  Scaladele  fra  den  foregaaende  og  eftei  föl- 

gende,  saa  vil  denne  aldeles  forstyire  Middellal- 



312 

lenes  pei  iodiske  Forandriiiger.    Jejj  har  derfor  et 
Par  Slerler,  hvor  dette  er  indlruiiel,  tilladt  mig, 
istedet   for   den   observerede  Ygerdie  i  Tabellen, 

at   anvende   en   anden,   som  mere  naernjede  sig 
lil  den  daglige  niidlere  Variation  for  denne  Time. 

Disse  uregelmcessige  Veerdier  ere  i  Tabellerne  ud- 
maerkede  med  en        Saaledes  er  i  Juni  den  19:de, 

kl.  10  istedetfor  165.23  (Tab.  I)  sat  425.23;  den 
23:de  ved  Timcn  12  er  Observalionen  udfört  10 

Minuter  for  seenl;   ved  Klokkeslettet  12^^23'  ob- 
serveredes   441.38,    b  vilket  bedre  stenjmer  med 

den    foregaaende    og   eflerfölgende ,    og  er  derfor 
benyttet    ved    MiddeUaliels  Beregning,  istedetfor 
372.32,   som    staaer  i  Tabellen.    I  Juli  er,  som 

ovenfor  ainncei  ket,  de  4  föiste  Dage  ej  lai^et  med 
ved  Middtdiailenes  Bereonin^^.    I  Juni  er  Instru- 
mentets   Sland  i   Timerne  12,  14,  16  a  lene  ob- 

serveret   i   fle  sidste  11  Dage,  i  de  övrige  9  Ti- 
nier  derimod  i  bele  Maaneden.    Middel  v^erdiei  ne 

af  de  förste  kunne  derfur  ej  forbindes  med  Mid- 
delvcEJ-dierne  af  de  sidsle,  uden  at-  Cuntinuileten 
afbrydes.     For    at  afbjaeipe   denne  Yanskeligbed 

bar  jeg  biugt  fölgende  Fremgangsmaade.  Beteg- 
ner  Sn  Middeh cTrdien  af  alle  30  Dage,  S;,  Mid- 
delvaeidien    af   de  sidsle  11  Dage,  begge  for  Ti- 

men  n  og  er  S^^  —S\^^  =  a ,  S^^^ — S\-^  =  b,  samt  an- 
tages  DiHerenlsen  Sn — Sn  at  voxe  proporlioneret 
med  Tiden  i  de  8  Timer  fra  n  =  iO  til  7i=  iS, 
sa  a  er 

=    +  ̂  +    — ^0' 

S^^  =  S^^i-a  +  i{h  —  (i), 

I  delte  Tilfadde  er,  naar  den  19:de  Juni  ved  Ti- 

men  10,  l(i5.23  furandres  lil  h2r>.23,  ̂ /  =  4(i4.462— 
462.842  -  1.620;  h  =  44  i.482  ~  440.  KU  =  3.121 ; 
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Eiihver  periodisk  Fiuiclioii  kan,  soii)  bckjfiidt, 

fyldeslgjöres  ved  en  Raskke  af  fölgende  Form 

S=  A+ct^  s\i\{a^  ̂ t)^a^s>m{a^  +  2t)-\-  

+  Um^\n{am  +  tnt)+   (7) 

hvor  A  ̂   ct^,  oL^.  , .  .  Uni,  a^,  .  .  ,  .  ere  Con- 
stanter,  og  t  en  vilkaarlig  Deel  af  Perioden  ud- 
trvkt  i  Grader.    SaeLter  man 

amCOSarJ^  =  Xnl,   Ctm^\nam=Jm.   ....  (8) 

vSaa  kan  FuncLiunen  o"saa  saaledes  udtrvkkes: 

S  =  J+x^  sin^+j',  cosf+^i^^j  Si'^  ■^^+72  cos2^+  .... 
+jCm  sin7?it+jmCosmt+ ....  ( 9  ) 

Kjender  man  ved  Observation  p  över  hele  Perio- 

den symmetrisk  fordelte  Yaerdier  S^,  S^,  ̂ 2  *  •  • 
Sp.i,   som    böre    til    Yinklerne   ^  =  0,  h,  2h.., 

[j)—\)h,  bvor/i  =  ̂ ,  saa  bestemmes  de  sandsyn- 

llgste  V^€rdier  af  o:-,,^  og  i  R^ekken  (9),  og  altsaa 
ved  Hjtelp  af  Formleine  (8)  af  Coiistanterne  ä^^i, 
a,n  i  Raskken  (7),  og  endelig  af  Constanten  A 
veti  fölgende  Formler: 

lpynr=S^+S^cosm/i+S^_Cös2m/i+.,-\-Sp.iCos(jj-iyjih\iO) 

pJ  =  S„+S,  +  S,+  ....  +  S,,.i.  '} Er  som  i  naerverende  Tilfadde  yr;  etligcTal, 
og  nian  saetter  m  =  \p,  bliver  mli=z7r,  og  alt- 

saa Xfti  —  Ot 

I  deUe  Tilfa^lde  bliver  altsaa  Antallet  af  de  för- 

änderlige Led  i  Rakken  ['7)==^p,  og  disse  fvl- 
deslgj()re  de  ubserverede  Va^rdicr  nnjaglig;  Ä;;J>li- 
ver  =  7„,.  og  bvis  denne  v^l()rrelse  bar  en  positiv 
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Yöeiiiie,  er  k^^  —  ̂ O^  har  den  di  iiei^iiliv  V^cerdie, 

For  bcdse  a  t  oversee  Regn  i  liftens  Gang,  fi  ri- 

der jeg  del  beqveint,  al  iii  Uöre  tö!geiide  Be- 

teiijuelsei",  naaryy  =  94: 

S~S,^^0,  S-S,^^f  5, , -5,3  =  XI, 

5„ + 5, ,  =  O',  5,  +  5, 3 =/■,  s„+s,,  =  xr, 
I  +XI=P^,  n  +  X=P^  F  +  FII=P^, 

I-XI=Q^,  II-X=Q^.  r—FlI^Q^, 

i'+xr=p\,  ir+X'=p\  r  +rir=p^, 

i  -xr=  Q\,  ii-x  =  Q^,  r-rii'=Q[ , 

•  0^^V1'=:P\^  0'-FI'=Q^. 
I  de  to  försle  Rader  iiideholdes  DifTereiilserne  og 

Smiinieriie  af  de  lil  honionyine  Förmiddags-  og 
Efteriuiddaoslimer  liöreiide  Vaerdier  af  Fuiiclio- 

neii;  i  de  fire  folgejide  Rader  Summerne  og  Dif- 
ferentserne  af  de  Vrerdier,  som  ere  betegiiede 
med  Tal,  hvis  Sum  er  =  l2;  ved  alle  er  Index 

lig  det  miiidsle  af  Talleiie.  Desudeii  beiegnes 
Summerne  og  Differentserne  P\±P\,  Q\±Q\, 

P\±P\',  Qi^Q',-  Ffter  disse  forberedende  Reg- 
ninger  findes  de  ubekjendte  Conslanter  ved  föl- 
gende  Formler: 

1 2x ,  =  P ,  si n  1 5"  +  P ,  si n  30^  +  ̂3  si ii si n  60"  +  P 5  si •»  75o  +  F7 , 
12j-,  =  Q,  cosl5c  +  Q,  cos30''  +  Q,  cos45«+Q,  cos60''  +  (;)j  cos75«+0, 
12x,  +  q;) sin 300  +  (q;  -f-  Q;)sin60o  +  Q', , 
12jrö  =  (P\  —  P's)  cos  30"  +  (P',  —  P\  cos  60"  +  Q', , 
i2x,  =  (P,  +  P P  ,)smV^^  -\-  P ,  —  n , 
12j-,  =  (Q,— Q3-QJcos45"  +  0  -Q,, 
i2x,  =  (q;  +  q;  -  q;  -   )  sin6oo , 
i2r ,  =  :P\  —  p\  —  p\  +  p;)  cos60"  +  p',  —  p; , 
12x,  =  P 3  sin  1 50  +  /»,  si n  30"  —  P ,  si n 45"  —  P ,  si n  60"  +  P ,  si  n75"  +  ̂  A 
1 2 r  ̂   =  Q ,  cos  1 5"  —  Q ,  cos  30"  —  Q  3  cos  4 5"  +  Q ,  co  s  60"  +  Q ,  cos7  5"  +  O , 
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Vil  man  fuils^elle  Rcgiiiiigeii  videre  iiidlil  Index 
==  12,  saa  vil  man  fmde,  at  de  Stönelser,  hvis 

Indexets  Sum  utlgjöi-  12,  beslaae  af  samme  Led, 
blot  a  t  de  Störi-elser,  som  ha  ve  en  lige  Index, 

eller  ere  utUrvkle  ved  et  lige  Tal  O,  VI,  O', 
Vl\  ha  ve  modsat  Forte^n.  Saaledes  finder  man 

V£erdierne  foi"  12x.  og  l2j'^  blot  ved  i  oven- 
slaaende  \c3rdie  for  12 jc.  og  12 give  vStör- 

relseriie       ,       ,  VI,  Q^l  Q^,  O'' Modsat  Tegm 
Er  p=12,  behöver  man  blot  i  ovenstaaen- 

de  Va^rdier  at  saeUe  alle  de  Störrelser,  somhave 

en  ulige  Index  1,  3,  5=0;  man  faaer  da 

6jc^  = sm  30°  +     sm  60'  +  VI 

6j,= (;>,cos30  +  (^^00560°+ 0, 

6jc^  = 
(^>(?:)sin60% 

6r,  = (P-PJcos60°  +  P;. 
p-ri. 

fy-3  = 

siii  60». 

6r  = 

p^sinao"— sill  60 + r/, 

o  —  ()^  cos  30»  +     cos  60", 

I2r.  = Q-P,  +  K- 

Eller  disse  Formler  ere  lolgende  Consianlei-  be- 
regnede  indlil  Index  =6;  og  disse  Conslanter 

fvldestgjöre  01)servalionerne  nöjagtig  i  alle  de 
Maaneder,  i  hvilke  kuns  12  Observationer  ere 

t^jorte  i  Dögnrl ;  hvurimod  der  for  Januar  Maa- 
iied,  i  hvilken  der  er  gjort  24  Observationer  i 

l)öc:nel ,  blive  smaae  AlVigelser,  der  dog  kuns  4 
Cl  ange  overstige  en  Scaladeei. 
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Tab.  VII. 

MaancJ A 

«, 
a.. 

«4 

April May 
Juni 
Juli 
August 
September 
October 
November 
December 
Jaiiuar 

443.921 
4G3.255 
45S.249 
453.306 
■T  /  \J.<}0^ 
457.039 
460.447 
446.265 
457.657 
455.502 

18  817 
16.024 
21.564 
19.966 
IS  '^^S lO..  J.)0 
11.290 
5.992 
2.266 
1.135 
0.420 

9.808 
9.572 
9.598 
7.942 

7.752 
5.281 
3.895 
2..584 
2.941 

1.671 
1.654 
1.721 
2.901 
0.\J  1  J 
3.942 
4.217 
1.587 
1.604 
2.372 

0.683 
1.588 
1.068 
0.619 

1.429 
1080 
0.810 
0.541 
0.922 

1..541 
1.254 
1  146 
1267 

0.812 1.125 
u.  /  oo 
0.593 
0..521 

0.034 
0.734 

0.614 0.783 
U  Duo 
0.614 
0.679 \j.Z\o 
0.904 
0.554 

Tab.  VII.  Fortsiettelse. 

Maaned 

^1 

a 3 

«4 

«5 

April 321020'6 295oi0'l 317"51' 

580  5' 
293^15' 2700  0' 

May 330  23.6 .304  12.3 91  25 346  44 341  50 270 0 
Juni 3 il  7.2 305  46.5 9115 326  10 322  8 90 0 
Juli 338  3.5 297  0.9 812 320  37 299  31 

90 

0 
August 
Septeaib. 

339  6.3 312  13.7 0  29 322  35 292  41 90 0 
329  3.8 .319  4.1 3.57  22 20  32 300  14 90 0 

October 383  9.7 299  25.9 340  37 32  51 19  45 270 0 
Novemb. 258  19.8 293  19.2 324  26 21  21 .  65  41 270 0 
Decemb. 146  49.0 293  56.7 327  25 126  14 329  9 270 0 
Jaiiuar 215  27.5 265  2.2 310  0 281  51 291  58 3  21 

Ved  (iisse  Con.stanler  falder  Aarstidernes 

Indflydelse  tydeiig  i  Öiiiene;  ct^  tager  teinmelig 

regelmaessig  af  fia  Sommersolh vei'v ,  og  med  den 
aftager  ogsaa  Forskjellen  iiiielleiii  höieste  Maxi- 

mum og  laveste  Minimum,  eller  den  slörste  dag- 
lige  Variation;  cl^,  som  be.steraraer  det  andet 
Maximum  og  Minimum  om  Natten,  aftager  ogsaa 
mod  Vintersolhvei  v;  bliver  i  Vintermaane- 

derne  saa  stor  i  Forhold  til  de  foregaaende,  at 
den  frembringer  et  tredie  Maximum  og  Minimum. 

Vinklerne  og  ere  i  Sommermaanederne  nce- 
sten  ufurauderlige ,  men  aflage  med  S  ulens  De- 

clination;       ̂ igg^'^  ̂   Sommermaajieder  naer- 
mest  om  Solhvervet  i  förste,  eller  i  Begjndelsen 
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Af  oveiistaaende  Tabel  sees,  al  der  i  alle 

Maaneder  gives  2  Maxima  og  2  Mininia,  som 
alllsaa  kunne  ansees  som  ordinaire.  Det  förste 

Maximum  falder  imellem  EfLermiddagslimerne  5 
Gg  7,  det  andet  imellem  Formiddagstimerne  15 

Gg  18,  Gg  synes  at  indtrfelfe  iioget  senere  i 
Yinter-  end  i  Sommermaanederne.  Af  disse  Maxi- 

ma er  det  förste  det  höjeste,  iiaar  Solen  bar 

nordh*g,  det  sidste,  naar  den  bar  s^^dHg  Decli na- tion. Det  laveste  Minimum  indti  aefFer  i  alle  Maa- 

neder om  Formiddagen  imellem  Ti  men  2\\  og 

Middag,  dog  maerkelig  sildigere  ved  Vinter-  end 
ved  Som mersolb verv;  et  andet  ordinairt  Mini- 
mu7n  intraeffer  imellem  Midnat  02:  Timen  144^. 
Foruden  disse  gives  der  i  Vinlermaanedei  ne 
eet  eller  2  extraorcliriaire  Maxima  og  Minima, 
af  bviike  det  ene  Par  falder  för,  det  andet  efler 
det  förste  orilinaire  Maximum  ved  Timen  6.  Da 

disse  undertiden  ere  meget  sujaae  Undulalioner, 

saa  kan  föist  en  la^ngere  Observationsva^kke  af- 
gjöre,  bvorvidt  de  virkelig  tilböre  AaisLiden,  eller 
ere  fremkaldte  ved  de  i  det  maanedlige  Micidel 

ikke  fuldkommen  udjevnede  uregelujaessige  Per- 
turbationer.  Den  störste  daglige  Variation,  eller 

Forskjellen  imellem  böjeste  Maximum  og  laveste 

Minimum  aftager  gradvis  fra  Sommei'-  til  Vin- 
tersolbverv,  og  er  i  den  förste  Epocbe  G  Gange 
större,  end  i  den  sidsle.    Da  en  Förändring  af  en 

Scaladel  svai  er  til  — —  af  den  boi  izonlnle  Iiilen- 15970 

sitet,  og  denne  i  disse  10  Maaneder  var  ber  i 
Cbrisliania  i  absolute  Eenbeder  =  1.5465,  saa 

kan  man  udtrykke  den  störste  dai^lige  A  ariation 

i  absobUe  l^^eidieiler  \  ed  at  multiplieei  e  den  med 
Bl  öken 

_J_  =0.00009684. 
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Man  vil  altsaa  ikke  feile  meget,  ved  at  aiisee 
Talleiie  i  den  sidste  Colonne  Tab.  IX  som  Titu- 

sindedele  af  den  af  Gauss  foieslagne  absolute  Een- 
hed.  Det  vilde  vaere  af  megen  Interesse,  af  Ob- 
servalionsroekker  i  större  og  mindre  Breder,  a  t 
erfare,  om  denne  Variation,  udlrykt  i  absolute 
Eenheder,  voxer  eller  aftager  med  Breden. 

Den  Vaerdie  af  t,  ved  b  vilken  Middelstan- 

den  indtraelfer,  fnides  af  Ligningen  (7)  ved  at 

saette  Sn  —  ̂   =  O»  Ligge  begge  de  ordinaire  Maxi- 
ma o  ver,  begge  de  ordinaire  Minima  under  Mid- 

delstanden,  saa  kan  denne  indtraelfe  4  Gange  i 

Dögnet,  i  modsat  Fald  kuns  2  Gange.  I  Januar 

indtraefFer  endog  Middelstanden  6  Gange  i  Dög- 
net. Fölgende  Tabel  indbolder  Tiden,  paa  b  vil- 

ken Middelstanden  indtrasifer. 

Tab.  X.    Intensitetens  Middelstancl. 

Ma  a  ned 

April  .  .  .  . 
May  
Juni  .... 
Juli  
August  .  .  . 
September  . 
October  .  . 
November  . 
December  . 
Januar .  .  . 

I 
II 

III IV 
V 

2h  W 

ISHl ' 
1;)^30' 16^^5S' 

1  30 11  0 13  41 16  40 
1  18 11  16 
1  19 12  10 
1  9 12  2 
1  2 13  6 15  20 17  50 1  51 19  50 
3  0 

7/^50' 

10  0 20  12 

1  8 6  50 15  20 20  45 

1  50 10  25 15  50 21  32 

Med  i mm indtraefFer  i  alle  Maaneder  nogot  efter 
Timen  1,  og  er  naesten  uforanderligt;  Medium 

III  fandt  Sted  i  de  8  Maaneder,  og  fjerner  sig 
ikke  meget  fra  Midnat.  De  övrige  ere  mere  för- 

änderlige efter  Aarstiderne.  Ved  absolute  Inten- 

sitetsbestemmelser ,  som  foretages  udenfor  Ter  mins- 
dagene,  vil  det  altsaa  vaere  tilraadeligt,  ved  Hjselp 

K.  V.  Acad.  HandL  7842.  21 
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af  BifilarmngnetomeLeret  at  rediicere  den  fundne 
Yaerdie  td  den,  som  fandt  Sted  kl.  1,  hvorved 
man  i  det  mindste  vil  have  elimineret  Virknin- 

gen af  den  (laglige  periodiske  Variation. 

Da  efter  Tabel  (VIII)  den  horizontale  Inten- 
sitet bar  en  saa  maerkelior  da^lis:  Variation,  saa 

maa  denne  nödvendig  bave  Indflydelse  paa  IticH- 
nationen.  Er  X  den  midlere  borizonlale,  Z  den 

midlere  verticale  Intensitet,  /  den  midlere  Incli- 
n  a  tion,  saa  er 

tang  i 

Faar  X  og  Z  Tilvexterne  dX  og  c/Z,  saa  maa  i 
faae  en  dertil  svarende  Förändring 

^.rdZ   zdx .        ̂ .z  rdz   dX\      .  c^.rdZ  dX\ 
cU—cos^i{  — -— rr-  =cos'^— i        —  =4-sm^z(  —  -  —  ) \x    X'- j         x\  X    xj  \z  xy 

Ere  ̂ ~  og  ̂   ligestore,   saa   bliver   altsaa  Incli- 
nationen  nforandret.  Da  den  daslige  periodiske 
Variation  maa  vEere  en  Virknins:  af  de  daelis^e 

Tern peratiirforand ringer ,  saa  maa  den  Kraft,  som 
frembringer  den,  sandsvnlig  virke  parallel  med 
llorizonlen,  oq;  kan  saaledes  inuren  Forandrinq:  frem- 

bringe  i  den  vertikale  Kraft  Z.  De  uregelmsessi- 
ge  Variationer  derimod  synes  at  bave  deres  Op- 
lindelse  fia  Krafiytti  inger  i  dybere  liggende  Re- 

gioner af  Jordlegemet,  og  ere  upaatvivlelig  for- 
bunden  med  virkelige  Furandringer  i  den  verti- 

kale Intensitet.    Da  dX  i  Tabel  (VIII)  er  udtrykt 

i  Scaladele,   02:  en   Scaladel  er  af  A',  saa ö  15970  J 
maa  man  i  ovenstaaende  Formel  Scette  .V  =  15970, 

02:  naar  man  vil  udtrvkke  di  i  Secunder,  multi- 

plicere  paa  höjre  Side  med  206265".    I  1842  var 
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Heraf  sees  allsaa,  at  Inclinationen  i  alle  Maane- 

der  er  över  Medium  i  Formiddagstimerne  og  un- 
der Medium  efter  Timen  1,  eller  rettere,  at  den 

er  over  eller  under  Medium  saalccnge  den  hori- 
zontale  Intensitet  er  under  eller  over  sin  Mid- 

delstandj,  og  at  Medium  af  begge  indtraefFer  paa 
samme  Tid 5  at  den  daglige  Variation  er  störst 

ved  Sommersolhverv,  da  den  stiger  til  4f  Minut, 
og  mindst  ved  Vintersolhverv,  da  den  kuns  er 
I  Minut.  Den  passeligste  Tid  at  observere  en 
Inclination,  naar  man  önsker  en  Tiliiaerraelse  til 
Middelvaerdien,  vilde  alltsaa  vaere  Klokken  1  om 

Eftermiddagen.  Ved  en  Snees  Observationer  af 
den  absolute  Inclination  med  et  lidet  5  Tommers 

Inclinatorium  af  Dollond  iniellem  kl.  10  og  11 
Förmiddag,  og  imellem  kl.  4  og  5  Eftermiddag, 
fandt  jeg  i  Aaret  1821  i  Middel  en  Forskjel  af 
noget  over  3  Minuter;  Professor  Kupffer  har  i 

Petersburg  med  et  Variations-Inclinatorium  fun- 
det  en  Forskjel  imellem  3  og  5  Minuter.  Omend- 
skjönt  det  af  mig  anvendte  Inclinatorium  var  alt 
for  lidet  til  at  give  noget  sikkert  Udslag  i  en  saa 

delicat  Undersögelse,  og  Temperaturens  Foran- 
dringer  og  andre  Omsl^endigbeder  kunne  baveen 

maerkelig  Indflydelse  paa  et  Variations-Inclina- 
torium, i  det  Tjngdepunktets  Beliggenhed  og 

Magnetnaalens  Moment  berved  forandres,  saa  be- 
krasfte  dog  disse  Erfaringer  de  o  venfor  paa  en 
gandske  anden  Vej  fundne  Resulta  ter. 

For  at  gjöre  Intensitetens  Variationer  i  Tab. 
(VIII)  mere  anskuelige,  har  jeg  paa  medfölgende 
Plade  I  construeret  Curver  for  de  7  Maaneder  fra 

Juni  til  December.  Den  horizontale  med  O  be- 

tegnedo  rette  Linie  forestiller  Intensitetens  Mid- 
delstand  i  alle  Maaneder,  uden  Hensjn  paa,  at 
denne  i  de  forskjellige  Maaneder  har  va3ret  noget 



325 

furskjellig.  Den  horizontale  Side  i  hvei  t  Q  vädrat 
forestiller  20  Tidsiiiinuter,  den  vertikale  Side  2 

Scaladele   eller    af  den   midlere  horizontale 15970 

Intensitet.  Man  seer  lieraf,  at  fra  Juni  til  Octo- 

ber  er  Intensiteten  iinelleni  Timerne  1  og  12 
eller  13  beständig  over  Middelvaerdien;  om  Natten 
er  den  i  Sommermaanederne  naesten  beständig^ 

under,  i  Viutermaanederne  naesten  beständig  over 
Middelstaiulen ,  indtil  den  i  Formiddagstimerne 

igjen  traeder  luider  samme.  Da  Eftermiddags-Maxi- 
mum er  det  höjeste  i  Sommermaanederne,  For- 

middags-Maximum derimod  i  Vintermaanederne, 
saa  fölger  heraf,  at  Curverne  ved  Eftermiddags- 
Maximum  i  mel  lem  Timerne  5  og  7  ligge  fra  o  ven 

nedad  i  samme  Orden,  som  Maanederne  fölge  paa 

liinauden  fra  Sommersolhverv;  ved  Formiddags- 
Maximum  imellem  Timerne  l6  og  20  derimod  i 

omvendt  Orden.  Maxima  og  Minima  ere  betegne- 
de  med  en  liden  Cirkel.  Da  Magnestavens  Tem- 

peratur bar  en  saa  maerkelig  Indilydelse  paa  In- 
strumentets Stånd,  saa  sees,  at  man  med  den 

störste  Nöjagtighed  maa  antegne  Apparatets  Tem- 
peratur ved  b  ver  Observation,  og  at  Observatio- 

ner med  dette  Instrument,  bvorved  Temperatu- 
renej er  angivet  i  det  mindste  ved  hver  Time  i 

Dögnet,  ere  aldeles  ubrugeiige  til  at  bestemme  de 
daglige  periodiske  Variationer,  saasom  een  Grads 
Temperaturforskjel  frembringer  en  Förändring  i 
Instrumentets  Sland  (ber  af  14.622  Scaladele), 
som  överstiger  den  bele  daglige  Variation  i 
de  tre  Vintermaaneder  omkring  Solbvervet  (see 
Tab.  IX). 
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Vi  ville  nu  gaae  o  ver  til  Declinations-Ob- 
servationerne  med  Unifilaret.  IJagtet  detle  In- 

strument observeres  hvert  10:de  Minut  i  Dögnet, 

saa  vil  jeg  dog,  for  at  undgaae  alt  for  stor  Vidt- 
löftighed,  i  de  nedenstaaende  Tabeller  ailene  an- 
före  Resultatet  af  lasttaqelserne  ved  hver  Times 

Begyndelse. 
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Beregiier  man  af  denne  Tabel  den  niidlere  Per- 
turbation  e  efter  Formel  (1)  for  alle  24  Timer 
i  disse  6  Maaneder,  saa  faaer  man  de  i  neden- 
staaende  Tabel  indeholdte  Veerdier;  bvorved  dog 
er  at  bemeerke,  a  t  i  Juli  Maaned  ere  de  4  för- 

ste Dage  udeladte,  ligesom  ved  Intensitets-Iagt- 
tagelserne,  formedelst  de  overordentlige  Uregel- 
maessigbeder ,  som  fandt  Sted.  Middelvaerdien  af 

s  er  beregnet  efter  Formel  (2);  s'  betegner  Per- 
turbationen  af  det  daglige  Middellal  af  24  lagt- 
tagelser. 

Tab.  XIII.    Midlere  Perturlbation  af  Declmationen 

i  Scaladele. 

Time J«  ni Juli 
August 

Sept Or  to  b. 
Nov. 

18 8.252 6.006! 8.485 6.963 
2.905 8.041 19 5.819 7.238 7.102 7.134 3.489 5.942 20 9,807 7.862 6.088 8.064 4.235 4.054 

21 7.117 6.803 5.253 7.513 3.662 5.491 22 6.122 3,3.^7 4.747 6.444 3.529 4.185 
23 5.617 3,766 7.234 6.983 3.710 5.473 
0 4.778 3.445 

5.419 5.971 3.505 
4.677 1 5.539 4.429 

6.463 3.983 4.900 6.615 2 7.185 4,463 
6.902 4.803 5.410 6.333 

3 7.105 4.687 5.981 5.496 5.637 
4.358 

4 7.719 4.816 5.922 8.948 5.350 17.517 6 7.618 4.028 6.621 5.092 10.408 5.237 

6 7.835 3.667 5.721 5.884 18.705 
2.677 

7 6.264 3.207 8.345 8..397 16.394 5.322 
8 9.046 2.748 4.704 12.014 10.466 8.045 
9 8.377 11.475 6.036 9.441 7.247 7.858 

10 7.418 9.713 8.035 5.209 
9.980 

15.513 11 9.184 7.552 8.867 11.324 13.362 10.883 
12 7.786 7.805 5.520 8.950 9.895 12.925 
13 13.575 8.261 6.481 12.857 6.906 24.055 
14 15.586 7.562 9.218 7.233 7.238 9.427 
15 12.376 8.139 7.842 6.841 6.845 4.893 
16 5.577 4.564 5.577 11.669 6.480 2,728 
17 4.653 8.020 9.851 

5.580 3.504 7.957 
Midelvaerdie  € 8.359 6.448 6.912 7.979 

8.201 9.339 

é' 

3.302 1.805 2.151 2.278 2.578 3.424 
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Disse  Va^rrlier  pip  iicltrykU  i  Scalaflele.  Ei  / 

den  speilciide  Fhules  dobbelte  horizontale  Af- 
sland    IVn    Scala  ndtrykt  i  Scaladele,  saa  er  r  — 

9001.8  0°  allsaa  en  Scaladel  i  Spcniider  =  

—  22".9135.  For  al  kmine  sammenlimie  Perdir- 
balionerne  ved  Dcclinalionen  med  Perlurbalio' 

iierne  ved  Inlensiletcu ,  ville  vi  iidtrylNke  flc 
Fihste  i  samme  Eenbeder,  som  de  sidste  i  Tab.  IL 

Er  X  den  midlere  borizuiilale  Iiilensilel,  og  be- 

tesner  en  Scaladeel  af  Bifilarel— A,  ere  fremde- 

les  X  og  j  to  |)cvlurl)erende  Kra?ller,  dea  förste 

parallel  med,  den  anden  lodret  paa  den  magne- 

tiska Meridian,  ̂   og  A'  de  Forandringer ,  som 
Kra^fterne  x  og  y  fiembringe  i  disse  Inslrumen- 
ters  Stånd,  luUiykle  i  deres  respecli vc  ScaladeU*, 
saa  er 

Er  x^jy  saa  Ldiver 

r  q 

og  da  15970,  bliver  A  =  1.7741  A';  d.  e.  den 
perturbcrende  Kraft,  som  lodret  paa  den  mag- 
netiske  Meridian  Irembringer  en  Afvigclse  i  Uni- 

fdaret  af  1  Scaladeel  =  22".9135,  vilde,  naar  den 
var  parallel  med  den  magnetiske  Meridian ,  frem- 
brinire  en  Afviqelse  af  Bifdaret  af  1.7741  af  dets 

Scaladele;  og  omvendt  vilde  den  med  den  mag- 
netiske Meridian  parallele  Kraft,  som  paa  Biii" 

låret  IVenibringer  en  Foiandring  af  1  Scaladel  i 

dets  Stånd,  paa  Enililaret  frembringe  en  För- 

ändring af  0.5G37af  dets  Scalatlele, eller  af  12"9157, 
naar  den  var  lodret  paa  ilen  magnetiske  Meridian. 
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I  disse  sidstc  Eeiihc(K  i  ere  VaMdieriio  al'  s  i  ae- 
deiistaaeiide  Tabel  Lklti  jkle. 

Tab.  XI y.  Midlere  Pertiirba tioner  af  Declinationen 

udt  ry  kte  i  777^^7:  af  den  horizontale  Intensitet. 15970 

Time Juni 1  iili J  U  11 August ot  pi. l>ov. Middel- vierd  ie. 

18^* 
14.640 10.655 15.053 12.353 5.154 15.259 12.691 

19 10.323 12.840 12.599 12.6.56 6.191 10.537 11.103 
20 

17..398 13.948 10.801 14.. 307 7.509 7.190 12.428 
21 12.627 12.069 9.320 13.329 6.493 9.737 10.847 

5.920 8.421 11.431 6.259 7.421 
23 9.965 6^681 12.834 12.388 6.579 9.705 9.997 

0 8.476 6.112 9.614 10.593 6.215 8.294 8.379 
1 9.828 7.857 11.465 6.441 8.089 11.731 9.437 
2 12.746 7.918 12.244 8.517 9.594 11.230 10.521 
3 12.604 8.314 10.610 9.746 9.996 7.729 9.990 
H t 10.0 S  ̂ 4^ in  3Hr; XVI.  oou 15  868 9.488 31.063 
5 13.515 7.146 11.745 9.030 ia455 

9.287 12.111 

0 13.899 6.506 10.150 10.434 .3.3.168 4.748 16.175 
7 11.113 5.190 14.804 14891 29.071 9.437 15.920 
8 16.048 4.876 8.346 21.305 18.555 

14.265 15.015 
9 14.861 20.356 10.708 16.742 12.852 

13.935 15.218 

10 
13.161 

17.2.'^0 
14.255 9.238 17.697 27.508 17.457 

11 16.239 15.383 15.732 20.082 23.6.30 19.298 18  628 

12 13.813 13.847 9.792 15.871 17.546 22.919 
16.142 

13 24.082 14.656 11.497 22.800 12.246 42.665 23.865 

14 27.650 13.416 16.353 12.826 12.834 16.716 17.419 
15 21.956 14.824 13.912 12.131 12.138 8.677 14.521 
16 9.S91 8.093 9.893 20.693 11.491 4.837 11.866 

17 8.256 14.228 17.476 9.896 6.213 14.110 12.320 

Middelvandiu 14.828 
5;85S 

11.431 
3.203 

12.262 
3.816 

14.148 
4.041 

14.543 
4.574 16.560 6,075 

14123 
4.713 

Middel  va^rdieriie '*')  for  alle  24  Timer  i  disse  6 
Maaiieder  kuiiiie  leiiiiiielig  na^r  fyldestgjörcs  ved 
(ölgeiide  Föl  mel: 

*)  For  at  forebygge  Misforstaaelse  vil  jog  herbemaerkej 
at  jeg  ved  iVIidclelvDerdien  af  €  for  en  vis  Time 
igjenneoi  alle  Maaneder^  eller  for  alle  Timei-  i  en  vis 
Maaned  foislaaer  Qvadratroden  af  Smiimen  af  de 
enkelte  Vaerdiers  Qvadraler,  efter  at  denne  Sum  er 
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fel3.642+4.401sin(288^25'54-^)+0.356sin(6l''33'+2^) 

+  1.565sin(24rirf3^)+0.686sin(32^55'4-4^) 
hvoi-  t  betegner  Middelsolens  Time  vinkel  i  Göt- 

tingen. Nedenslaaende  Tabel  indeholder  de  efter 

denne  Formel  beregnede  Vaerdier  af  g,  samt  de- 

res  Äfvigeise  fia  de  observerede,  ug  fra  Midde- 
let  13.642  = 

Tab.  XV.    Pertiirbationens  clagb*ge  Periode, 
Time observeret beregnet Forskiel € — m 

r\k 

Qfi 

8  379 8.781 
—  0.402 —  4.861 

1 9.437 9..S06 -  O.069  1 
—  4.1.36 

10.521 10.5o2 
—  0.061 —  3.060 

3 9990 11.905 
 1.915  1.737 

4 16.690 13.435 
 0.207 

12  111 1 4  91  n 

6 16.175 15.847 
+  0.328 +  2.205 7 15.920 15.961 
—  0.041 

4-  2.319 
8 1.5.015 15.573 —  0.5.58 

4-  1.931 9 15.218 15.,533 
—  0.315 

■f  1.891 
10 17.457 16.525 

+  0.932 4-  2.8S3 11 18.628 18.346 
+  0.282 +  4.704 12 16.142 19.875 
—  3.733 

4-  6.233 13 23.865 19.8*8 
+  4.017 

4-  6.216 
14 17.419 17.932 

—  0.513 
4-  4.290 

15 14.521 14.971 
—  0.4,50 

4-  1.329 16 11.866 12.459 
—  0.593 —  1.183 

17 12.320 11.378 
+  0.942 

-  2.264 

18 
19 

12.691 
11.103 

11.557 
11.983 4-  1.134 

—  o..^o —  2  a85 
—  1.659 

20 12.428 11.729 4-  0.699 
—  1.913 

21 10.847 10.667 4-  0.183 
—  2.975 

22 8.657 9.409 
—  0.752 —  4.233 

23 9.997 8.686 4-  1311 
—  4.956 

Af  (lenni;  Tabels  .sidste  vei  likale  Colonnc  see.<, 
at  den  bi  re^nede  Virirlie  af  g,  som  temmeiio:  vel 

slenimer  ovcieens  med  den  obser v eieJe ,  bar  om- 

tlivitloret  lued  Antallcl;  deri mod  er  13.642  detarilli- 
inctiske  xMiddcItal  af  V;tr(liei  nc  i  sidste  vtn  tikale 
Colonnc  i  Tabellen. 



343 

treiiL  i  Jet  hal  ve  Dögii  i  mel  lem  Tiäiienie  4  j)g 
16  Vceret  over  MiddelLallel  w=  13.642,  og  i  del 
övri^e  halve  Dögii  under  samme;  at  det  liöieste 

Maximum  er  iudtruflet  ved  iMidnat  og  det  lave- 

sle  Minimum  ved  Middag.  Da  Forskjellen  imel- 
lem  Maximum  og  Minimum  udgjör  11  Eenhe- 
der,  saa  synes  denne  Variation  ei  a  t  va^ie  til- 
faeidig.  Ved  Intensi tets-lag ttagelsei  ne  fandles  den 
midlere  Vaerdie  af  £=  13.749,  ved  Declinationen 

i  samme  Eenheder  =  l4.1'23 ,  föjgeiig  luieslen  af 
samme  Störrelse;  men  ved  Intensiteten  indtraf 

den  störste  Pertui  bation  ved  Timen  10,  den  mind- 

ste  ved  Timen  19,  og  Forskjelien  i  mel  lem  disse 
udgjorde  ligeledes  11.9  Eenheder.  De  to  Curver 

nederst  paa  Plade  1  forestille  disse  Perturbatio- 
ners  Störrelse  for  alle  24  Ti  mer  ̂   den  med  O — O 

betegnede  hoi  izontale  rette  Linie  betegner  de  re- 

spective  Middel vasrdier  af  g,  den  pnnctei  ede  Cur- 
ve  gjaelder  for  Declinationen. 

Beregner  man  efter  Formlerne  (6)  Vaer- 
dien  af  den  raidleie  daglige  Pertnrbalinn  E,  og 
af  den  momentane  e,  saa  faaer  man  loigende 

Störrelsei': 

Tab.  XVI. 

Ma  a  ned E e 

5.124 
13.915 Juli  ...... 2.240 
11  209 

August  .... 2.94.S 11.901 
September  .  . 

2.890 13.350 
Octobcr  .... 3.5  f4 14.102 
November.  .  . 5.157 15.736 

Middel  vaerdie 3.823 13.600 

Vil  luan  udtr^  kke  disse  Slöi  relser  i  Secunder, 

niaa  man  niulliplicere  dem  med  12"9157;  vil  man 
udtrykke  dem  i  Dele  af  den  horizontale  Intensi- 
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lot  niaae  dc  dividoics  w.ei\  l.'S97(),  og  vil  riuui 
vRittykke  dem  i  absoliiU?  EiilKxle!  eftor  Gauss » 

sna  maa  de  sidsle  omtalle  Qvolienler  riiidliplice- 
res  med  Yagtdien  af  den  hor  izonlale  InLensitet<. 
som  i  Middel  af  de  10  Maaneders  Observalioiier 

med  Bifilaret  (Va  April  1842  lii  Jaimar  1843  iii- 
clusive  var  =  1.54653.  Om  åarslidei  ne  have  iio^en 

Indilydelse  paa  disse  Perlnrbaliotier ,  kan  man 

heraf  ligesaa  lid  t  see,  som  af  InlensiLelsiagttaj^el- 
serne.  Lriidlerlid  synes  det  ikke  at  vaere  Tilfael- 
deL  BcnyLler  man  deifor  Midtlelvcerdierne  ai 

begge  Slörrelser,  saa  blivei*  i  Secunder: 

£=49".37,  c?=175".64. 
Forslaaes  som  bidindtfl  ved  g  den  midlere  Usik- 
kerbed  af  en  enkelt  Observation,  formedelst  den 

forenede  Virkning  af  den  momentarie  Peiturba- 
tlon  e  og  af  den  daglige  Midde! voerdies  Pertm- 
bation  E,  og  ved  Usikkerlieden  al  et  Middeltal 

af  p  sx  nunetrisk  fordelte  Observationer  i  Dögnet 
saa  var 

ss~EE+ce,   6  e' —  EE-h-^ee. 

Ileraf  findes  g  =  18TA,  og  naar =  24,  g'  =  60".87, 
naar/;  =  288,  som  paa  Terminsdagene  er  Tillcxd- 

det,  g'  =  5()".28.  Ved  Middel  af  to  Observationer 
daglig  i  Göttingen  fra  April  1840  til  Maris  1841 

inclusivc  ved  Timerne  1  og  20  fandl  Dr.  Got,d- 

scH.^viniT  (Residtate  aus  den  Beobacbt.  des  magnet. 
Vereins  im  Jalu  e  1840,  S.  121)  b  vad  Gauss  kal- 

der:  "die  mitlere  laglicbe  Scbwankiuig"  =  1 95". 
Ilerved  forstaaei-  G.  Middelva:rdien  af  Dillercnt- 
serne  imellem  Instrumentets  Stånd  j)aa  to  paa 

bliiandcn  foigeiide  Dag».*  i  san)n)e  Time  i^jennen) 
bele  Maancden.  Men  denne  MiddeldillereiUs  maa 

nödvcndig    Vccrc   slöric   cnd   den  midlcrc  Dilic- 
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lenls  g  imelleo]  MiiklelsLaiideo  i  saiinDe  Time  i 

liele  Maanedcii  og  Slaiiclen  paa  de  enkel  le  Dage. 
DeUe  Rcsidlal  kan  allsaa  ikke  samineiilignes  med 
g  for  Chiisliania.  Ved  Middel  af  41  Terminer 

imellem  1834  og  1840,  som  alle  ere  reducerede 

til  IrsLe  Oetober  1834  ved  Addition  af  3'9"5^  + 

13"5^^  {t  er  den  fra  t:sle  Oetober  forlöbne  Tid 
udtrykt  i  Aar),  fmder  baii  Pertnrbationen  af  den 

daglige  Middelstand  g' =  59''37  (ibid.  S.  73-77). 
Det  er  kiart,  at  den  ovenstaaeiide  Formel  for 

Secularforandringen  kuns  lihiEermelsesvis  kan  ud- 
trykke  den  virkelig  observerede  maanedlige  Mid- 

delstand, og  at  siialedes  Diiferentsen  imellem  Mid- 
delstanden  ved  bv^er  Termin  og  den  efter  For- 

melen beregnede  ideale  Middelstand  maa  bli  ve 

noget  forskjellig  fra  den,  man  vilde  erboldt  ved 
a  t  benytte  den  virkelig  observerecle  maanedlige 

Middelstand.  Siimmen  af  Differenlsernes  Qva- 
drater  maa  altsaa  i  det  förste  Tilfeelde  bli  ve  no- 

get  större  end  i  det  sidste.  Det  maa  altsaa  ikke 

forundie  os,  at  Usikkerbeden  g' af  Middelstanden 
udledet  af  en  Terminsdag  paa  288  Observationer  i 

Göttingen ,  er  fundet  =  59"37,  i  Chi  istiania=:50"28, 
uagtet  man  skulde  ventet  at  finde  den  större  i 
Cbristiania,  bvor  den  borizontale  Intensitet  er 

mindre  end  i  Göttingen. 
Sammenstiller  man  Middel va^rdierne  af  /sog 

e  for  Intensiteten  og  for  Declinationen,  begge  ud- 

Irykte  i  Bifilarets   Scaladele  eller         af  den  bo« 15970 

rizontale  Intensiset  i  Cbristiania,  saa  er 

for  Intensiteten    £"==8.206,  e=  11.032 
for  Declinationen        3.823,  e  =  13.600. 

Ueraf  sees  altsaa,  at  den  öjeblikiige  Perturbatioii 
e  er  noget  slönc   ved  Declinationen  (lodret  paa 



346 

den  magnetiske  Meridian)  end  ved  InlensiLelen 

(parallel  med  den  magnetiske  Meridian),  men  at 

deriinod  Perliirhalionen  E  ai'  den  da^lige  Mid- 
delstaiid  er  mere  end  dubbelt  saa  stor  ved  In- 

tensiteten som  ved  Declinationen. 

Beregner  man  efter  Formlerne  (8)  og  (10) 
ved  Hjaelp  af  Magnetometerets  Middelstand  for 
alle  24  Ti  mer  i  de  6  Maaneder,  Consianterne 

u4,a,  u,  o.  s.  v.  saa  faaer  man  fölgende  Yaerdier 

Tab.  XVII. 

Maantd 

«■ 

«, 

«5 

«. 

Juni  .... 547.960 10.637 5.140 1.781 0  951 

0.654  I 

0.094 
Juli  .... 548.997 10.464 5.116 1.570 1.603 0.214 0.069 
August  .  . 549.989 9.205 5.616 2.466 1.391 1.085 0.323 
September 551.885 9.761 4.725 1.404 1..393 0.025 1.048 
October  .  . 553.958 7.555 5.336 1.501 0.496 1.014 0.758 
November 554.724 6.979 1.285 1.269 1.080 0.476 0.231 

Tab.  XVII.  Fortsaeitelse. 

Maaned 

a  1 

a. a , 

a , 

Juni  .  .  .  . 
2240  9'4 

223^^287 

205^13' 
251'558' 

193'^49' 334*^37' 

Juli  .... 220  .34.2 217  55.7 270  33 154  56 316  22 139  52 
Anj^ust  .  . 228  13.0 242  22.8 246  55 171  57 332  59 112  29 
September 259  3.1 246  47.1 275  29 255  42 124  30 139  59 
October  . 268  56.5 211  47.3 232  19 181  26 342  a8 224  7 
November 272  46.1 217  55.5 271  52 254  19 164  58 42  54 

Den  maanedlige  Middelstand  j4  har  i  disse  fem 

Maaneder  tiltaget  noget  over  een  Scaladeel  maa- 
nedlio::  anlas^er  man  Förändringen  eensformis:  fra 

Midten  af  Juni  til  Mid  ten  af  November,  saa  bli- 

ver den  for  hver  Maaned  1 .353  Scaladele  eller  31", 

altsaa  aarlig  =  6'12".  I  Göttingen  er  efter  D:r 
GoT.DSCHiMiDTS  lagttagel.ser  fra  1834  til  1840  den 
aarlige  Aftagelse  af  Declinationen  for  Midlen  af 

Aaret  1842  =  6'25"  (Resnhale  1840  8.  73).  Ved 
at   bcregue    11    Observationer  af  Misvisningen  i 
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Christiania  iiiiellem   1761  og  1840  har  jeg  fun- 
det,  a  t  disse  Observationer  kuniie  fjldestgjöres 

ved  fölgende  iEqiiaLion.  (Magaz.  for  IN  a  tur  vid, 
3  Bd.  S.  286): 

A  =  19°52M+2;794(^  -1800)— (y.l0496(/^- 1800)% 
hvor  A  er  Mis visningen  i  Aaret  t,  Heiaf  findes 

for  t  =  42.5,  den  aarlige  Förändring  =  —  6'4",  h vil- 
ket stemmer  saa  god  t  som  man  kan  önske  med 

ovenslaaende  Resultat. 

Beregner  man  af  Constanterne  i  Tab.  XYII 

efter  Formel  (7)  Furskjellen  S — imellem  In- 
strumentets Stånd  S  i  b  ver  af  Döqnets  24  Timer 

og  Middelstanden  for  b  ver  af  de  6  Maaneder, 
saa  faaer  man  fölgende  Vaerdier: 

Tab.  XYIII.    Declinationens  periodiske  Variation. 

Time         Juui  Juli  Auj^iist        Sept.  Octob.  jlXov. 

0 12.806 —  10.944 15.168 15.851 12.395 
—  9.788 

1 17.182 —  15.331 17.124 16.976 
14.290 1 

—  9.719 

2 16  787 — 16.356 15.589 1.3.328 12.015 
—  7.329 

3 13.420 — 13.978 11.052 6.849 9.694 
—  .3.669 

4 9.877 —  9.S-S4 5.299 2.643 6.306 

—  1018 

5 7.012 —  6.192 0.472 0.583 0.599 
—  0.5.33 

6 4.342 —  4.029 + 1.958 + 0.188 + 5.064 

—  0.572 

7 0.5,7 —  2.978 

4- 

1.786 + 3  975 + 6.981 
+  1.214 8 2.200 —  1.596 + 0.6U6 + 6.755 + 6.1 68 4-4  543 9 + 3.226 +  1182 + 1.071 + 7.137 6.862 

+  6.935 10 2.666 
+  4.679 + 4.006 7.130 + 9.259 

+  7.222 11 2.526 +  6.663 + 6.691 + 7.308 + 9.258 
4-  6.648 

12 + 3.844 +  6.102 + 6.002 + 6.071 + 5.695 4-  6.444 
13 + 5.742 

+  3.907 + 3.464 + 4.300 

4- 

2.926 4-  6.131 
14 

4- 

7.265 +  2.938 2.925 + 4.908 

4- 

1.559 4-  5.061 
15 + 7.938 +  4.654 + 5.700 + 7.169 

4- 

1.7.36 4-  3.385 
16 + 8.289 +  7.964 + 8.553 + 7.311 

4- 

1.078 

4-  1.914 

17 + 8.844 +  10.692 + 8.822 + 6.141 

4- 

0.689 4-  0.691 
18 + 9.688 +  11.587 7.788 + 4.192 + 1.588 

—  0  244 

19 4 9.167 +  10.730 7.490 + 4.809 + 2.639 
—  0.718 

20 + 8.270 +  8.626 + 6.894 .3.173 + 2.596 
—  1.149 

21 

4- 

6.212 +  5.426 .3.501 2.540 

4- 

1.144 
-  2.491 

22 -t- 1.590 
+  0.913 2.876 7.906 

1  

2.287 
—  5.026 

23 5.468 —  4.988 9.877 12.374 

1- 

7.658 
—  7.883 
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INcgiitive  Vacidier  bclcgne  cii  vesllig,  posilivo  cii 

östlig  Afvii^else  Isa  MiflJelslaiulca.  Da  de  mo- 

nieiilane    Portm  balionei-   ere   saa  betydelige ,  saa 
iiiaae   tiisse  berei^ncde  Vyerdier som  dog  sjeldeii 

afviofe'  en  Scaladeel  eller  niere  fVa  de  observeie- 
de,  ansees  for  bcdie  a  t  fremsLille  de  periodi- 

ske  V^^arialioner ,/  eiid  de  umiddelbar  observerede Vaercber. 

Fölgende   Tabelle   indebolder  de  ved  Hjelp 
al  CoMSlaiiterne  i  Tabel  XVII  bere^iiede  Klokke-^ o 

sla^l,  da  Maxima  (störste  ösllige  Afvigelse)  og  Mi- 
nima (störste  vesllige  Afvigelse)  ere  iiidtridne. 

Tab  XIX. 

Maanctl Min. Max. Min. Max. Mio. Max, 

Juni  . 
Juli  . 
Au  g.  . 
Scpt.  . Oct.  . 
Nov.. 

1^34'9 1  44.9 
1  4.4 
0  4(3.8 
0  51.1 
0  28.6 

6/'l4'3 8/^17'6 
9/^  3'9 11  15.3 

11  20.0 
10  45.6 
10  1.1 
9  38.1 

10^46 '2 13  52.2 
13  32.0 
13  18.6 
13  49.2 

17/657 
17  58.2 
16  34.9 
15  27.4 
14  48.2 G  56.4 

4  46.2 
8  31.2 
5  37.7 

/^52'3  19^ 
'  48.9  19 

3'9 
21.6 

Af  denne  Tabel  sees,  at  der  i  alle  6  Maaiieder 

er  indtruflet  et  Minimum  og  et  M-iiximum,  som 

altsaa  maae  ansees  som  regulaire,  det  förste  imel- 

lem  Timerne  0^  og  Ij,  tidligeie  ved  Viiilersol- 
hverv  end  ved  Sonimersolbverv;  og  et  Maximum 

imellrm  Timerne  9  og  11.  Et  andet  Minimum 

og  Maximum  er  indtruflet  i  de  5  förste  Maaiie- 
der, nendig  Minimum  i  Na^rlieden  af  Miiinat 

i  me  I  lem  Timerne  11  og  13,  og  Maximum  imel- 
lem  Timerne  15  og  17  eller  18.  Det  er  sand- 
sjnligt,  at  disse  ogsaa  ere  rei^ulaiie,  og  blot  ere 
udeblovne  i  November  formoilelsl  hul  \  ii  kiiingen 

af  de  irregulaire  IVi  luri)alioiK  r ;  delte  l)ekradles 

ogsaa  der  ved,  al  dei  [)aa  denne  Tid  af  Matten 
i  alle  Maajicdcr  indLiieder  et  Minimum  af  Inlcn- 
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sitelen.  El  Iredie  Mnximum  og  Minimum  ind^ 
Iraefifer  i  de  3  Man  ned  er  i  me  I  lem  Ti  mer  ne  5  oi^ 

8,  og  delte  bekriefler  asldre  laglUigeres  Bemocrk-» 
ning,  al  Magnelnaalen  i  dens  Vandring  mod  Öst 

i  Eflermiddagslimerne  paa  denne  Tid  entcn  stånd- 
ser  nogel  eller  endog  gaaer  nogie  Minuter  til- 
hage  mod  Vesl,  for  dcrpaa  igjen  al  fortsaelte  sin 

Vandring  mod  Öst.  Del  si  ds  te  Maximum  og  Mi- 
nimum imellem  Timerne  17  og  19  i  September 

og  October  er  sandsjnligvis  alene  frcmkaldl  ved 
Ind virkningen  af  de  irregulairc  Perturbatiuner. 

Tab.  XX,    Declinadonens  Medium  og  periodiske 
Variation, 

Störste  (laglige 
.Maancd  Mfd.  Med.  Variation. 

Juni  .... 
7/^12' 

22^13' 

9'43"2 
8  34 22  10 9  8.9 

August  .  .  . 5  12 21  33 910.3 
Septcmh.  .  , 5  42 20  41 714.7 
October  .  . 4  56 21  20 626.9 
November  . 6  18 17  40 3  16.4 

Betegner,  som  ovenfor  (Formel  3  b),  \|/ den  Kraft, 

som  frembi  inger  de  daglige  pei  iodiske  Foranrh  in- 
ger  i  Intensiteten  og  Declinalionen,  ct  dens  foian- 
derlige  Vinkel  med  den  magnetiske  Meridian, 

regnet  fra  Nordpunktet  mod  Öst,  og  er  \|/cosc6  =  .r , 

^l/smcc  =j%  saa   findes  V^rdierne  af  x  i  Tabel 

VIII  udtrykt  i  Bifdarets  Scaladele,  eller  i  -i- 

.  .      .        ...  ^^^"^^ af  den  horizontale  Intensitet  i  Christiania;  Vaer- 

dierne  af  j  i  Tabel  XVIII,  udlrykte  i  Unifdarets 
Scaladele.    Reduceres  de  sidste  til  samme  Een- 

hed,  som  de  förste  ved  Midtiplication  med  —  = 

1,7741,  som  ovenfor  er  viisl,  saa  kan  den  förän- 

derlige Kraft  \l/  og  den  ligelcdes  föränderlige  Vin- 
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kel  CL  bestemmes  af  VaercHerne  i  clisse  Tabeller 
formedelst  forestaaende  Formler.  Divideier  man 

disse  saaledes  beregnede  Veerdier  af  \|/ med  15970, 

faaer  man  dem  udtrykte  i  Dele  af  den  horizon- 
tale  Intensitet.  I  nedenstaaende  Tabelle  ere  de, 

for  at  undgaae  store  Bröker,  a  lene  dividerede  med. 
15.97,  og  ere  altsaa  udtrykte  i  Tusindedeie  af  den 
horizontale  Intensitet  X.  Vil  man  udtrykke  dem 
i  absolute  Eenheder,  maae  de  raultipliceres  med 

X=  1.546,  Gg  derpaa  divideres  med  1000. 
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Af  (ieniie  Tabel  sees,  t)  Al,  naar  November 

Maaned  iincUages,  He(iiinf^(3n  af  don  pei  tiirberende 
Kraft  \|/  drejer  sig  i  24  Ti  mer  cen  Gäng  riindt 
om  Horizonlen  til  samme  Side  som  Solen;  at  den 

er  parallel  med  den  magneliske  Meridian  og  vir- 

ker  mod  Nord  (06  =  O''),  i  Juni  og  Juli  imellem 
Tinierne  7  og  9,  i  de  fölgende  4  Maaneder  imel- 

lem Timerne  5  og  7;  at  den  er  lodret  mod  den 

magnetiske  Meridian  og  virker  mod  Öst  (öt  =  90''), 
noget  för  eller  efter  Midnat;  at  den  er  parallel 
med  den  magnetiske  Meridian  og  virker  mod 

Sjd  (ct  =  180*),  i  Maanederne  Juni  og  Juli  imel- 
lem Timerne  22  og  23 ,  i  de  fölgende  3  Maane- 
der imellem  Timerne  20  02^  22;  endelisf  a  t  den 

er  lodret  mod  den  magnetiske  Meridian  mod 

Vest  {ci^2'70')  imellem  Timerne  I  og  2.  2)  At 
Kraften  \p  bar  et  Maximum  imellem  Micidag  og 
Timen  2,  som  kan  stige  nccr  Sommersolbverv 
til  0.002  af  den  borizontale  Intensitet  eller  0.003 

i  absolute  Eenbedei",  ved  Vintersolbverv  der- 
iraod  kuns  naaer  det  Hal  ve  af  denne  Störrelse, 

og  et  Minimum  noget  för  eller  efter  Midnat,  som 
kuns  er  een  eller  to  Tiendedele  af  Maximum. 

For  at  gjöre  disse  Variationer  af  Kraften 

mere  anskuelige,  bar  jcg  paa  Pläden  II  constru- 

eret  Curvei",  som  forestille  tlens  Slörrelse  og  Ret- 
ning for  de  fem  Maaneder  Juli  I  il  November. 

Den  relte  Linie  Aä  foresliller  den  magneliske 

Meridian  igjennem  Cbristiania  C\  BB'  Perpen- 
dikulcxren  paa  samme.  CA  og  CB  forestille  de 

positive,  CA  og  C  B'  de  negative  Axer  for  Coni- 
ponenterne  x  og  j  af  Kraften  v|/.  Kr<rfterne  x 

og  y  ere  afsaUe  paa  Axer  ne  A  A  og  BB'  efter 
deres  bebörige  Tcgn;  den  försle  er  laget  umid- 
delbar  af  Tab.  VHI,  don  sidste  af  Tab.  XVIII, 

men 
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men  er  rednceret  til  samme  Eeiilied  j^^som  x,  ved 
Multiplication  med  1.7741.  Sidelinien  i  Ii  vert  Q  vä- 

drat betegner  2  Scaladele  af  Bifilarets  Scale,  og 

en  saadån   Scaladeel   betegner  efter  det  Foregaa- 

ende— ̂ af  den  horizontale  Intensitet  i  Christia- 15970 

nia  eller  -— —   af  den   Gaussiske   absolute  Een- 10326 
hed,  Saaledes  var  i  Juli  Maaned  ved  Timen  O, 

X  =  — 15.62, 7=  —10.94. 1.7741  =  —19.42,  h vilke 
to  Coordinater  bestenime  Beliggenlieden  af  Punk- 

tet O  for  Juli  Maaned,  og  altsaa  Störreisen  og 

Retningen  af  Kraften  CO— for  dette  Öjeblik. 
Paa  samme  Maade  forestille  Linierne  CJ ,  ClI 

o.  s.  v.  Retningen  og  Störreisen  af  ̂   ved  Be- 
gyndeisen af  Timeine  I,  II,  o.  s.  v.  Man  seer, 

at  Curverne  imelleni  Timeriie  20  og  6,  eller 
maaskee  rettere  imedens  Solen  er  o  ver  Hoi  izon- 

ten,  naerme  sig  mere  eller  mindre  til  en  Cirkel, 

d.  e.  vende  beständig  den  hule  Side  mod  Punk- 

tet C;  men  i  de  övrige  Timer  ha  ve  flere  Ven- 
dingspunkter ,  og  at  denne  Uiegelmaessighed  til- 

lager mod  Vintersoiliver vet.  I  November  lig- 
ger endog  Coordinaternes  Begyndelsespunkt  uden- 

For  Curven,  saaledes  at  Vinkelen  cl  ei  tiltager  fra 

O*'  til  360^,  men  efteråt  deu  ved  Midnat  bar  naaet 

en  Störreise  af  nogefc  over  90"^,  igjen  tager  af. 
Ligeledes  seer  man,  at  den  mindste  Vaerdie  af  vf> 
indtraeffer  i  Almindelighed  ved  Timen  14,  eller 
2  Timer  efter  Midnat,  liojesom  den  störste  Vaer- 

die  omtrent  en  Time  efter  Middag.  I  de  Öje- 
blikke,  da  Curven  overskjaerer  Axen  AÄ,  har 

altsaa  Declinationen,  og  i  de  Öjeblikke,  den  over- 

skjaerer  Axen  BB'  Intensiteten,  sin  Middel vaerdie. 
Da  Retningen  af  Kraften      drejer  sig  rundt 

om  Horizoiiten  i  24  Timer,  og  det  vel  maa  an- 
K.  V.  Acad,  Bandh  23 
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sees  som  tUvivlsonit,  at  den  liar  sin  Opriiulelse 

fra  Tempel atnrfoiand ringen  paa  Jordens  Överila- 
de, og  denne  igjen  er  arii8?ngig  af  Solens  Stånd, 

saa  vil  det  veave  interessant  a  t  kjende  den  Vin- 

kel, som  Kraften  \p  i  Dögnets  24-  Timer  danner 
med  Vertikal-Cirklen  igjeniiem  S.>iens  Middel- 

punkt,  ellei'  Forskjeilen  imellem  Aziniuthet  af 
Kraften  og  af  Solen,  Er  som  o  v  en  for  ct  det 

magnetiske  Azimuth  af  Kraften  \|/,  regnet  fra 

det  magnetiske  JNordpunkt  mod  Öst,  <^  Solens  Azi- 
muth regnet  fra  det  sande  Norf!j)iuikt  mod  Öst, 

u  dens  magnetiske  Azimuth,  ̂   den  vestlige  Mis- 

visning  i  Ghristiania,  saa  er  «,'=a  +  ̂ .  Er  Pol- 
höiden=yy^  Solens  Declinatiun  =  t/^  dens  Time- 
vinkel  =  tj  saa  er 

CO  tang  (<2 —  l80^j  =  sinyocotangf  —  ta
ngc/cos;;^ 

Da  Timerne  ere  angivne  i  Göttingens  Middeltid, 
saa  maae  de  reduceres  til  Chiistianias  sande  Tid. 

Er  Göttingens  Tidsforskjel  vest  Chiistianias  01)- 
servatorium  = /,  Tidscequationen  = saa  er  for  Ti- 

men  t=  iD(n  +  l  —  i).  For  den  16:de  Juni 

er  ̂ /  =  23"2r5,  ̂ ==12".6,  for  den  lö:de  JuH^/  = 

2r25'5  ,  /  =  5'38"8.  Fremdeles  er  p  =  59'^547;  /  = 
3'7"4     Heraf  findes  i\n' 

16:de  Juni  ̂   =  ̂?.l;V  +  43'7, 

I6:de  Juli  t  =  n.lb'-3T8. 

Freindeles  er  Magnotnaalens  vestlige  iMis visning 

i  Ghristiania  i  Midten  af  1842  eller  ̂ =18"44' 

omtrent.  Af  disse  Data  hai-  jog  beregnet  Solens 

magnetiske  Azimuth  a'  for  alle  24  TimcM'  for 
Midten  af  Maanederne  Juni  og  Juli  1842  i  ne- 
denstaaende  Ta  v  le. 
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Tab.  XXIf. 

Time 
Juni 

a' 

a~a' 

a 

J.ili 

a' 

a— a' 

n ^.)/  -fr-t 1  i7i/  J 1 

230^27' 197047' ^9o4n' 

0 1  -tu 
j 263  31 222  29 41  2 261 10 219 53 41  17 
2 283  37 242  49 40  49 284 6 

240 
4 44  2 

3 301  1 260  19 40  42 300 
23 

257 
38 

42  45 
A 

'* 
975  95 rr-C  'tO o\  i 41 Zlo 07 

5 3:i3  19 288  56 44  23 332 25 
286 

34 
45  51 

6 344  54 301  33 43  21 345 
48 

299 
20 

46  28 
7 357  59 313  36 44  23 349 6 311 45 37  21 
XJ ^96  19 43  43 

o  Do oö 4  0 
9 20  23 338  53 41  30 6 4 337 i 29  3 

10 34  43 352  1 42  42 46 
42 

350 18 56  24 

11 75  14 5  35 69  39 59 
10 4 4 55  6 

4  9 90  9 
87 

9 
18 

8 69  1 
13 110  54 33  13 77  41 120 9 

32 

13 
87  56 

14 103  45 46  44 57  1 143 25 
46 

1 97  24 

15 97  42 59  51 37  51 123 2 59 21 63  41 
16 101  42 72  29 29  13 105 21 

72 
35 32  46 

17 116  23 84  49 31  34 105 
51 

84 

41 
21  10 

18 129  27 97  7 32  20 114 
27 

97 
4 17  23 

19 139  49 110  6 29  43 125 

"o 

109 
48 

15  12 

20 146  27 123  26 23  1 
140 

51 123 22 17  29 21 
156  34  ' 

138  41 17  50 156 5 138 28 17  37 
22 173  38 156  29 17  9 171 11 155 

49 
15  22 

23 203  28 177  7 26  21 
197 

42 1;5 47 
21  55 

Efler  Göttingens  Micldeltid  indtraeffer  i  Christia- 

nia,  iiaar  Refractioiien  tages  i  Betragtning ,  i  Mid- 

ten  af  Juni  Solens  Opgang  14'^37'5,  Nedgång  9^175, 
i  Midten  af  Juli  15^5'  og  9^0'.  Af  oveostaaeude 
Tavle  sees,  at  Azimutb  cc  af  Kraften  ̂   allid  er 

större  end  Solens  Azimuth  c&';  at  Differenlsen 
Ä — ct/  i  Eftermiddagstimerne  iiidtil  Solens  Ned- 

gång i  begge  Maaneder  er  noget  over  40^  og  i 
Formiddagstimerne  fra  Solens  Opgang  I  ii  Mid- 

dagen imellein  20  og  30^;  endeiig  at  den  imedens 
Solen  er  under  Horizonten  er  mere  föränderlig 
og  stiger  til 

Da  Störreisen  og  Retningen  af  Kraften  ̂ p  ere 
afhaiiigige  saavel  af  Aarstiden  som  af  Dagstiden, 
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altsaa  af  Solens  Slancl  inod  Hoiizouten,  saa  er 

det  sandsynligt ,  at  den  er  forskjellig  i  forskjel- 
lio^e  Breder.  Förend  man  har  en  tilstr^ekkelis: 

Samling  af  Bestemrnelser  o  ver  Lovene  for  denne 

Krafts  Forandringer  og  relati  ve  Störrelse  paa  långt 

fra  hinanden  liggende  Punkter  paa  Jordens  Over- 
flade,  isa^r  i  den  sydlige  Kngle  o  g  i  de  tropiske 
Egne,  vil  det  ikke  vasre  miieligt,  at  gjöre  nogen 
sikker  Slutning  lil  dens  Aarsag.  Imidlertid  vil 

jeg  dog  vove,  a  t  fremstelte  fölgende  H  ypolhese 

lil  nsermere  Prövelse.  WMJNÖ  (Pl.  Il"  Fig.  6) vsere  Jordkloden,  P  dens  Pol,  S  det  Pankt,  hvor 

en  ret  Linie  fra  Jordens  lil  Solens  Middelpunkl 
Iraeffer  Jordens  Överilade,  og  som  altsaa  har  So- 

len i  Zenith.  Formed els t  Jordens  daglige  Om- 
dreinins:  i  Ilelninoen  WÖ,  vil  dette  Pmikt  i  et 

Dögn  i  modsat  Retning  gjennemlöbe  Parailelen 

WÖ,  hvis  Afstand  fra  ̂ Equator  er  lig  Solens  De- 
clination.  I  denne  Paraliel  vii  altsaa ,  under  ellers 

lige  Omslsendigheder,  den  höjeste  Temperatur  fin- 
de  Sled.  Da  Luftens  höjeste  Temperatur  altid 
indtrasder  et  par  Tiraer  efter  Solens  Culmination , 

og  Jordfladens  höjeste  Temperatur  endnu  noget 
senere,  saa  vil  det  Punkt  af  Jordfladen,  som 

i  hvert  Öjeblik  har  den  höjeste  Temperatur,  og 

som  jeg  for  Korlheds  skyld  vil  kalde  Varme- 

polen, ligge  30°  lil  45°  östen  for  punktet  5,  som 
i  samme  Öjeblik  har  Solen  i  Zenith.  Er  J/iV 
den  Paraliel,  som  et  Punkt  c  (f.  Ex.  Christiania) 

i  et  Dögn  gjennemlöber ,  og  antager  man,  at  der 
fra  Yarmepolen  V  udgaaer  i  alle  Retninger  ea 

negativ  electrisk  Stiöm  igjennem  Jordjladeiij  f. 

Ex.  i  Relningerne  p^Cj,  Vc  ,  til  Punkterne  c  og  c' 
saa  vil  denne  Ström  stöde  enhver  nordmag- 
netisk  Partikel  i  IMagnetnaalen  et  /3  i  Relnin- 

gerne Crt,  ca,  som    er   lod  ret   paa  Strömretnin- 
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gen  T^c,  Vc;  og  enhver  sydmagiietisk  Partikel  i 

Naalen  i  de  modsatle  Retiiingej-  cb,  c  b.  Er 
Pca,  PcA  Magnetnaalens  Mis  visning,  saa  bli  ve 

Vinklerne  acciy  ctca,  regnede  f ra  mod  Öst,  Stör- 
reisen af  den  Vinkel,  som  i  Tab.  XXI  er  be- 

tegnet  med  ct.  Man  seer,  at  i  Formiddagstimer- 

ne  ved  c'  kan  denne  Vinkel  naerme  sig  ii  i  180",  i 
Eftermiddagstimerne  ved  c  til  0^  som  i  Tabellen. 

Var  denne  Hypotbese  rigtig,  saa  skulde  i 
to  Punkter,  af  bvilke  det  ene  ligger  nordenfor, 

det  andet  söndenfor  Parallelen  WO,  den  daglige 

Variation  fölge  i  omvendt  Oiden.  Og  dette  fin- 
der    virkebg  Sted,  i  det  Macdonai.ds  lagttagelser 
1  1794  og  1795  i  Fort  Marlborougb  paa  Sumatra, 
02  i  1796  paa  Öen  St.  Helene  udvise,  at  Naalens 

vestli^e  Stånd  indtraf  ved  Formiddao-timeiiie  7 
og  8,  bvorpaa  Naalen  vandrede  mod  Öst  indlil 
Eftermiddagstimerne  5  og  3  paa  de  to  respective 
Steder;  bvorimod  i  Europa  den  vestligste  Stilling 
indtrseifer  om  Eftermiddagen  inieilem  Timerne 

1  og  2.  Da  i  etbvert  Punkt  imellem  Vendecirk- 
lerne  Solen  i  en  Aarstid  er  nordenfor,  i  en  an- 

den söndenfor  Zenitb,  saa  skulde  ailsaa  i  disse 

to  Perioder  Magnetnaalens  daglige  Vandring  fore- 
gaae  i  modsatte  Retninger.  Dersom  Erfaring  be- 
krcefter  denne  Gisning,  bvorom  vi  maaskee  kunne 

vente  Oplysninger  fra  den  af  Gapt.  Ross  udförte 

Sydpolar-Expedition,  da  er  den  af  nogle  Franske 
Physikere  fremsatte  Hypotbese,  at  denne  Mag- 

netnaalens modsatte  Vandrinsf  i  den  nordlige  02: 

sydlige  Kugie  skulde  vaere  afbaengig  af //?c///7<:zif/o- 
nens  Tegn^  d.  e.  af  Stedets  Beliggenbed  norden- 

eller  söndenfor  den  saakaldede  magnetiske  J^qua- 
tor,  urigtig. 

Gaaer  den  eiectriske  Strömning  alene  i  At~ 
mosphceren j   som   ligger   over   Naalen ^  saa  maa 
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man,  for  at  forklare  PhaeMomenet ,  antage,  a  t  den 
fra  V  udgaaende  Strömning  er  positiv.  Vinkelen 

PcV  regnet  fra  Nord  mod  Öst  (a  It  sa  a  i?ciV+iVc/^) 
er  Varmepolens  x\zimuth  i  Ti  men  n  regnet  fra 

Middag;  antager  man  Buen  6"/^=  45",  saa  er  dette 
Azinujtb  det  samme  som  Solens  Azimuth  i  Ti- 

men  n — 3.  Foröger  man  altsaa  Solens  magne- 
tiske  Azimuth  cd  i  Tab  XXII  for  Timen  n — 3 

med  90^  saa  skulde  denne  Vinkel  unrler  denne 

Hjpothese  voere  lig  ck,  ved  Timen  ii.  For  Juni 
Maaned  finder  man  saaledes 

n— 3 n a Foiskjel 

289^51' 
3 

3010  1' 
—  11010' 312  29 4 318  13 

—  5  44 

\ 332  49 5 333  19 

—  0  30 

\ 
350  19 6 344  54 +   5  25 365  25 7 357  59 

+  7  26 

Forskjellen  er  negativ  för,  og  positiv  efter  Timen 

5,  o^  faaer  om  Natten  en  betydelig  större  posi- 
tiv Vaerdie.  Men  den  o  venfor  anför  te  Bestera- 

melsesmaade  forudsaetter ,  at  den  Curve  p^c,  som 
gjennemlöbes  af  en  electrisk  Partikel,  er  en  plan 

Curve,  altsaa  en  stor  Cirkel  paa  Kuglens  Över- 

ilade. Men  denne  Forudsaelning  kan  neppe  va^re 
rigtig.  Taenker  man  sig  omkring  Punktet  et 

System  af  isothermiske  Unier ,  d.  e.  saadane  Li- 
nier,  som  foibiiiile  alle  de  Punkter  paa  Jordens 

Överilade,  ellei"  i  Atmosphceren  naer  samme ,  som 
i  eel  og  samme  absolute  Öjeblik  ha  ve  samme 

Temperatur,  saa  er  det  sandsynligt,  at  den  Cur- 
ve J^c  y  soju  gjennemlöbes  af  en  electrisk  Parti- 

kel, er  et  Slags  Trajectorie,  der  gjeimemskjerer 
disse  isothermiske  Linier  under  rette  Viukler 
Men  do  isolhermiske  Linier  .  kiniuc  ikke  va?re 

Cirkler  ond\ring  /-^;  de  maa  ha\e  en  större  Dia- 
meter  fra   Öst    til   Vesl,  eiid  fra  Nord  til  Syd; 
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fi-enideles  en  anden  Form  paa  den  östlige  Side  af 
V ,  hvor  Temperaturen  aftager,  end  paa  den  vest- 

lige,  hvor  den  tillager;  ja  dei"  maa  gives  Isolher- 
mei*  for  lavere  Temperatut er ,  som  ikke  engang 
indsluJte  Punktet  men  omringe  to  Punkter  naer 

begge  Jordens  Poler.  Alt  dette  forudsat,  kan 
Curven  Vc  afvige  betydelig  fra  en  Cirkelbue,  isEer 

i  de  Regioner,  hvor  Punktet  c  kommer  om  Nat- 
ten, nemlig  i  den  af  Solen  ikke  beskinnede  Deel 

af  Jordfladen,  hvor  ogsaa  de  störste  Afvigelser  fra 

den  forntevnte  Hypothese  indtrcelFe. 

Skulde  end  denne  Hypothese  befindes  urlg- 

tig,  saa  synes  det  dog  utvivisoint,  at  disse^omo- 

diske  p^ariationer  ha  ve  deres  Oprindelse  af  de  af 
Soien  frembragte  Tempera t urforand ringer,  da  deres 

Störrelse  er  afhsengig  af  Dags-  og  Aarstiderne,  og 

da  de  paa  forskjellige  Punkter  af  samme  geogra- 
phiske  Parallel  indtrseffe  i  samme  relative  Klokke- 
slaet,  aUsaa  tidligere  paa  de  östlige  end  paa  de 

vestlige  Punkter.  De  bave  altsaa  deies  Oprin- 
delse af  en  udvortes  Aarsag.  Med  de  ure^elmces- 

sige  l^ariationer  forholder  det  sig  derimod  ander- 
lecles.  De  vSynes  a  t  vaere  uafhaengige  af  Aars- 
tiden,  og  tildeels  af  Dagstiden;  i  hele  Europa, 
naar  Regionerna  indenfor  Polarcirkelen  undlages, 

indtraeffe  fle  i  samme  absohUe  OjebUk,  De  synes 

altsaa  at  have  deres  OprindeL^e  af  en  i  slore  Strsek- 
ninger  af  Jordlegemet  sel  v  foregaaende  Virksom- 
hed.  Naar  store  Uroeligheder  vise  sig  i  Europa, 
yttre  de  sig  ogsaa  i  Amerika,  og  i  den  sydlige 
Halvkugle,  uagtet  de  der  kunne  voere  forskjellige 
i  Störrelse  og  Retning.  Det  er  altsaa  sandsyn  lig  t, 
at  de  fremkaldes  af  en  almindelig  Ophsevelse  af 
Ligevsegten  i  Joidens  hele  magnetiske  Sys(em, 
men  som  noget  modificeres  af  locale  Forholde. 
Maaskee   frembrinijes   de   af  de  saiiirae  Kraefter, 
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som  foiaarsage  de  langsomme  seculaire  Foraii- 
dringer  i  Jordens  almindelige  magnetiske  System , 
og  ere  iotet  andet  end  Ujevnheder  i  disse  lang- 

somme Variationer.  Da  de  saed vanlig  ere  ledsa- 
gede  af  Polarlysels  Phrenomener,  saa  tyde  de 

hen  paa  en  electromagnelisk  Virksombed  i  Jor- 
dens Indre.  Skulde  det  fremdeles  bekraefte  sis:, 

at  deres  Störrelse  noget  modificeres  af  Dagstider- 
ne,  da  strider  dette  ikke  imod  den  ber  yttrede 

Formening.  Da  de  periodiske  Variationer  frem- 
bringes  af  Temperaturforandringer ,  og  disse  ere 
afbsengige  af  Atmosphasrens  Tilstand,  f.  Ex.  af 
den  större  eller  mindre  Maengde  Vanddarape, 
som  i  samme  indeboldes,  og  som  er  forskjellig 

paa  forskjellige  Dagstider,  saa  maae  disse  Varia- 
tioner agsaa  vaere  TJregelmasssigbeder  nnderkaste- 

de,  som  kunne  vaere  stöire  paa  en  Dagstid  end 

paa  en  anden;  og  disse  U regel ma^ssighedei  blande 

sig  med  b  i  ne. 

Jeg  vil  til  Slutning  frembasve  fölgende  masr- 
kelige  Omstsendighed  ved  de  nregelmaessige  Per- 
turbationers  Indflydelse  paa  den  borizontale  In- 

tensitet og  paa  Declinationen.  Efter  saadane  sto- 
re Perturbationer,  der  sasd vanlig,  og  maaskee 

altid ,  ei  e  ledsagede  af  Polariysets  Udvikling,  ind- 

trseder  som  oftest  en  betydelig  forniuidsket  f^cer- 
die  af  den  niidlere  duglige  Intensitet j  som  först 
efter  laengere  Tids  Forlöb  gjenvinder  sin  forrige 
Störrelse.  Derimod  ha  ve  disse  Perturbationer  en 

meget  ubetydelig  IndJlydeJse  paa  det  dagUge  Mid- 
del  af  Declinationen,  Ved  de  ualmindelig  store 
Perturbationer,  som  indtraf  i  de  4  förste  Dage 

af  Juli  (see  Tab.  1  og  XII),  bvorved  den  slörste 
Variation  i  Intensiteten  steg  til  ̂   af  dons  bele 

Störrelse,  vare  Variationerne  i  Dcclinatoricts  dag- 
lige   Middelstand   kun   nogle  faae  Scaladele.  Da 
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Intensitetsmagnetometeret  i  disse  4  Dage  ofte  i 
flere  Timer  stod  udenfor  Scala,  saa  kunde  dets 

daglige  Middelsland  ej  bestemmes.  Jeg  vil  derfor 
hlot  aiiföre  begge  Instrumenters  Middelstand  for 

enkelte  foregaaende  og  efterfölgende  Dage,  da 
lagttagelserne  vare  fuldstaendige. 

Midlere 

Intensitet  Declination 

10  Juni  479.9  543.9 

30  —  459.1  548.2 

1  Juli  419.5  552.4 

5  —  435.7  547.9 

15   -  469.6  548.0 

Fra  30  Juni  til  l:ste  Juli  aftog  altsaa  Intensite- 
ten 39.6  Scaladele  og  Declinationen  4.2.  Reduce- 

res  disse  til  samme  Eenbeder,  som  ved  Intensi- 

teten ved  Multiplication  med  1.77,  faaer  man  De- 
clinalionens  Förändring  =  7.4,  d.  e.  neppe  |  af 
den  foregaaende.  Endnu  större  Forskjei  vilde 
man  fundet,  ifald  man  paa  Dagene  2,  3,  4  Juli 
bavde  kunnet  observere  Intensiteten  i  alle  Timer, 

og  beregnet  dens  Middelvserdie;  paa  disse  Dage 

var  nemlig  Declinations-magnetomerets  Stånd  549.9, 
554.8,  540.5,  fölgelig  Variationerne  ej  betydelige» 

Heraf  synes  mig  man  maa  dragé  fölgende  Slut- 
ning.  Under  Polarljsets  Udvikling  svcekkes  den 
magnetiske  Kraft  i  de  nordlige  Zoner,  bvorved 

Intensiteten  for  nogen  Tid  aftager  i  alle  sönden- 

for  beliggende  Punkter.  Men  da  denne  Intensi- 
tetens Aftagelse  ingen  betydelig  Indflydelse  har 

paa  Declinationen,  saa  maa  denne  Intensitetens 

Aftagelse  i  Löbét  af  et  Dögn  gaae  rundt  om  liele 
Zonen,  bvorved  Resultantens  midlere  Retning  i 
denne   Periode   bliver   uforandret.     Denne  For- 
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modning  synes  a  t  bekraeftes  ved  en  Ei  färing  ved 
Noidlyset.  Naar  detle  er  fuldslasndigl ,  danner 
det  en  lysende  Hing,  hvis  Midde! punkt  onitrent 
ligger  i  den  magjietiske  Meridian.  Deiiiie  Lysi  ing 
bestaaer  af  Lysstraaler,  som  uafladelig  skyde  op 
parallel  med  hinanden  og  forsvinde,  for  at  give 
Pläds  for  nye.  Under  denne  lid  vikling  seer  man 
ofte  en  Bevaegelse,  der  somme  Äflener  gaaer  fra 
Vest  mod  Öst,  andre  Aftener  i  raodsat  Retning, 

og  gjennemlöber  den  bele  Ring,  ifald  den  er 

fuldstaendig,  eller  den  bele  Bue,  ifald  den  er  af- 
brudt.  Pbaenomenet  bar  nogen  Lighed  raed  den 
Bevgegelse,  der  fremkommer  i  Tasterne  paa  et 
Claver,  naar  man  bartig  löber  over  disse  med 
en  Finger  fra  den  ene  Ende  af  Claviaturen  til 
den  aiulen.  Er  nu  Nordlyset  intet  andet  end  en 
Lysud vikling,  som  frembringes  af  en  Activitet  i 

den  under  Lysningen  liggende  Zone  af  Jordlege- 
met,  saa  synes  denne  Bevaegelse  i  Ljsningen  at 
udtale,  b  vad  der  foregaaer  i  den  om  talte  Zone, 

nemlig  en  successiv  Tilvejebringelse  af  den  op- 
haevede  Ligevcegt  imellem  de  modsatte  Kraefter. 



Biografi 

Ö  F  v  E  R 

NILS  MAGNUS  af  TANNSTRÖM, 

KANSLIRÅD   OCH   EIDDARE   AF   KONGL.  NORDSTJERNE-ORDEN. 

Kanslirådet  af  Tannström  föddes  d.  1  Dec.  1777 

på  hemmanet  Gladsäter,  beläget  å  Frössön  i 
Jemtland. 

Hans  fader  Mårten  Tannström,  böl  jade  med 

att  vara  soldat  vid  Jemtlands  K.  Fältjägare-Re- 
gemente, h varvid  han  antog  namnet  Tannström, 

af  Tanne  gård  på  Frössön,  der  han  var  född. 

Han  slutade  sin  beröm  liga  krigsmanna-bana  så- 
som Regementsväbe! ,  blef  en,  efter  sitt  stånd, 

förmögen  man  och  upphann  den  höga  åldern  af 
90  år.  Modren  var  äf venled es  af  bondeätt.  Nils 
Magnus  var  deias  enda  bain. 

Den  unge  Tannström  begynte,  redan  vid  7 

års  ålder,  att  begagna  Frössö  tri  vial-skola ,  invid 
h vilken  den  af  hans  fader  bebodda  gård  var  be- 

lägen. Han  blef  der  bland  sina  medlärjungar 
snart  utmäikt,  såsom  den  der  gjorde  de  största 

framstegen.  Efter  fortsatta  studier  vid  Gymna- 
sium i  Hernösand,  blef  han  1794  antagen  till 

student  i  Upsala.  Då  hans  fader,  vid  modrens 
snart  derefter  inträlTade  boitgång,  förklarade  att 

sonen  nu  mera  sjelf  borde  sörja  lör  sin  utkomst, 



364 

lyckades  denne  att  bli f va  anställd  såsom  enskilt 
lärare  i  Professoren  Hol^ibergsons  hus,  och  blef 

af  Holmbergsons  lärorika  unifjäno^e  ä2:£:ad  till  den 

ihärdiga  arbetsamhet,  som  sedan  följde  honom 

genom  hela  hans  lefnad. 

Han  erhöll  1803  Phil.  Magistergraden  i  Up- 
sala  och  antoo  kort   derefler  tillbudet  af  då  va- o 

rande  Svenske  Ambassadören  i  Petersburg,  Grefve 

v.  Stedtngk,  att  derstädes  öfvertaga  undervisnin- 
gen af  dennes  barn.  I  denna  nya  verkningskrets, 

der  han  hade  tillfälle  att  betrakta  verlden  från  en 

förändrad  synpunkt  och  att  vinna  en  större  er- 
farenhet deraf,  än  som  vanligen  tillfaller  män  af 

lärdora ,  förblef  han  ganska  länge.  Å  ena  sidan 

utvecklade  Tannströ^i  en  ovanlig  förmåga  att  un- 
dervisa och  leda  unga  sinnen,  h vilken  af  Grefve 

v.  Stedingk  i  fullt  mått  insågs  och  värderades, 
och  å  den  andra  ville  den  förtjenstfulle  läraren, 
innan  han  fulländat  det  gifna  uppdraget,  icke 
lemna  ett  hus,  der  han  åtnjöt  allt  livad  han 
kunde  önska  och  omfattades  med  allt  det  förtroende 

och  den  välvilja  Grefve  v.  Stedingks  allmänt  hög- 
aktade ädla  karakter  hade  att  erbjuda. 

Under  tiden  hade  åren  iljtt  och  Taxnströii 

befann  sig  i  en  ålder,  du  andra  unga  män  van- 
ligen beträdt  den  tjenstemannabana ,  åt  h vilken 

de  ämna  sin  fiamtids  verksamhet.  Tannströ^i 

hade  icke  bestämt  sig  för  någon  och  den  tid  han 
an  vänd  t  på  andras  undervisning  hade  icke  ens 

förvärfvat  honom  några  inom  läroverket  till  be- 

fordring gällande  tjenstår.  Men  då,  kort  der- 
efter,  en  lärare  skulle  utses  åt  då  varande  H.  K. 

H.  Arllursten,  JOSEPH  FRAiNZ  OSCAR,  gjorde 
Grefve  v.  Stedingk  gällande  sin  mångåriga  erfa- 

renhet af  Tannströ^is  mer  än  vanliga  skicklighet 

för  eU  så  bcskafladt  kall  och  den  blifvande  Kongl. 
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Elevens  Höge  Fader  stannade  med  sitt  val  på 
Tannström. 

Att  han  svarade  emot  det  höga  förtroendet, 
derora  skola  Sveriges  Häfder  bära  vittnesbördet, 
och  att  han  blef  älskad,  derom  vittnar  att  den 

Höge  Lärjungen,  efter  slutade  studier,  behöll  lä- 
raren, för  dess  återstående  iifstid,  i  sin  närmaste 

omgifning,  såsom  et  moget  råd,  en  bepröfvad , 
tillgifven  och  trogen  tjenare. 

Vid  utnämningen  till  H.  K.  H.  Arffurstens 

lärare  1812,  erhöll  Tannström  Professors  värdig- 
het, 1815  titel  af  Kansliråd,  utnämdes  1816  till 

Riddare  af  K.  Nordstjerne-orden  och  upphöjdes 

•1818  i  adeligt  stånd,  hvarvid  han  antog  namnet 
AF  Tannström  och  introducerades  under  N:o  2297 
å  Riddarhuset,  Rikets  Ständer  tillerkände  honom 

s.  å.  en  lifstidspensiou  af  1500  R:dr  banko. 

Han  erhöll  1830  af  sin  f.  d.  Höge  Lärjunge, 
dåvarande  Kronprinsen  och  Rikets  Universiteters 

Höge  Kansler j  förtroendet  att  vara  Kanslers-Se- 
kreterare för  Lunds  Akademi. 

Kanslirådet  af  Tannström  hade  åt  under- 

visningsverket ägnat  en  stor  uppmärksamhet  och 
lifvades  för  det  samma  af  ett  brinnande  nit, 

understöd!  af  fördomsfria  grundsatser,  som  upp- 
fattade det  sanna  och  rätta  i  samtidens  framsteg 

och  ville  se  det  användt.  I  detta  afseende  var 

han  en  verksam  ledamot  i  den  åren  1829—30 

tillförordnade  Komiteen  för  undervisningsver- 
kens öfverseende  och  blef  en  af  ledamöterna  i 

Directionen  för  den  på  denna  Komites  underdåniga 

förslag  inrättade  nya  Elementarskolan,  der  åt- 
skilligt af  den  nyare  tidens  förändrade  undervis- 

ningssätt blef  satt  i  utöfning,  med  den  framgång, 
att  vänner  af  det  gamlas  orubbliga  bibehållande, 
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h vilka  i  Dirokt lönens  göroniål  deltcjgo,  med  nöje 
erkänrle  änfiamAlseniighetcn  cleraf. 

Kanslirådet  af  Tannströw  blef  åf  1898  in- 

vald liil  ledamol.  af  Vetenskaps- \  kademiens  9:de 

Klass,  och  år  18.-^8  tiil  arbetande  ledamot  af 
Vitterliets,  Historie-  och  AntiquiteLs-Akadeniien , 
som  2  år  sednare  valde  honom  till  hedersledamot. 

Hau  dog  ogift,  d.  27  Maj  1842.  Hans  för- 
värfvade  sköklemärke  krossades,  efter  öiliu  sed, 

vid  grafven, 
Kansliiådet  af  Tannström  var  af  medelmåt- 

tig storlek  och  väl  proporlionei ad  kroppsbyggnad. 
Hans  väsende  var  blygsamt,  seideles  städadt, 

mildt  och  beliagligt.  1  umgänget  var  han  icke 
mångordig,  vid  ntvexling  af  olika  meningar 

fast,  men  ej  stridlåten.  Han  var  en  stor  äl- 
skare af  läsning  och  följde  tideh varfvets  litlera- 

tur  i  politik  och  historie  med  en  för  hans 

helsa  menlig  ihärdighet.  Han  drog  sig  så  små- 
ningom från  sina  vanliga  umgängeskretsar  och 

slutade  med  att  alldeles  undvika  dem,  så  att 

han,  utan  bestämdt  ärende,  icke  ens  mer  be- 

sökte sina  närmaste  vänner.  Förut  sällan  synlig 
på  hofvets  fester,  sågs  han  der  sedermera  aldrig, 
oaktadt  han  intill  sin  död  bebodde  en  liten  vå- 

ning i  Kongl.  Slottet.  Af  detta  skäl  besökte  han 

blott  en  och  annan  gång  Vetenskaps-Akademiens 
sammankomster  och  tog  aldiig  inträde  i  Vitter- 

hets-Akademien. Han  upphörde  slutligen  till  och 
med  att  medelst  spatsergångar  hämta  den  för  hans 

fortsatta  helsa  nödiga  lörelsen  i  fria  luften,  hvar- 

igenom  ock  den  sjukdom  förbereddes,  som  slula- 
de  hans  bana. 

Af  det  niyckna  han  fatlat  i  pennan  har  intet 
blifvit  genom  tryck  meddeladt  åt  efterverlden. 



Foräringar  till  Kongl.  Vetenskaps-Aca- 
dcmieiis  Bibliotliek  är  1842. 

Af  H,  MALT  RONUNGEN:  Iconografia  della  fauna 
Italiea,  di  Carlo  Luciano  Bonapaite,  Principe  di 
Canino  &  Musignano  3  T.  in  folio. 

Miisee  industrielie,  descri[)tion  coniplete  de  Tex- 
position  des  produits  de  Tindustrie  Francaise,  faite 
en  1834  par  de  Moleon ,  Gachaud  et  Paulin-De- 
sormeaux.    4  Band. 

Densamma  för  Expositionen  1839.    8  Band. 
R.  Vitterhets,  Hist.  och  Antiqv.  Acade- 
mien:   Fortsättning  af  den  Naturhistoriska  afdei- 
ningen  af  Grefve  Demidoffs  resa  i  Krim. 

R.  Vetenskaps- Sällskapet  i  tJpsala:  Dess 
Nova  Acta,  Fasc  I:us  T:i  Xfl:i. 

Collegiiim    Academiciim   i  Christiania: 

Oeuvres  complets  de  N.  H.  Abel,  redige's  par  or- 
dres du  Roi  par  B.  Holmboe.  2  T.  in  4:o. 

Statistiske  Tabeller  vedkommende  Undervisnings- 
vaesenets  Tilstand  i  Norge  ved  Udgangen  af  Aaret 
1837  af  Chr.  Holst.  in  fol. 

Det  offentlige  Skolevaesens  Författning  i  adskil- 
lige  tydske  Stater,  tilligemed  Idéer  till  en  Reoi-ga- 
nisation  af  det  offentlige  Skolevaesen  i  Norge  af  Fb. 
MoLTKE  Bugge.    3  t.  in  8:o. 

Nytt   Magazin  for  Naturvidenskaberne  B.  1  —  3. 
Universiteterne  i  Christiania  og  TJpsala.  broch. 
Udkast  til  en  Lov   om  offentliga  Borgerskoler. 
—  —        om  Almueskoleviesenet. 
—  —        angaaende  de  Iserde  skoler. 

Björgynniar    Kålfskinn.    (Festivitetsskrift  på  H, 
M.  Konungens  födelsedag  d.  26  Jan.  1843). 

Collegiiim  Academicum  i  Helsingforss: 
Universitetels  Årstryck  för  1842. 
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Af    Rejs.   Vetenskaps-Soci eteten  i  Helsing- forss:  Dess  Acta  fasc.  TIL  T;i  I:i. 

Vetenskaps-A  ca  demien  i  Paris:  Dess  Comp- 
tes  Rendus  för  1842. 

Ii.  Fr.  Ministerium  för  allmänna  arbeten: 

Compte  rendu  des  travaux  des  inge'nieurs  des  rnines, 
pendant  l'annee  1841  in  4:lo. 

Situation    des   travaux  publics  le  31  Dec.  1841 
in  4: to. 

R.  Fr.  Handels- Ministerium:  Documens  sta- 
tistiques  sur  la  france,  par  M.  Moieau  de  Jonnes 
1835. 

Ecole  poly technique  i  Paris:  Dess  Journal  T. 
XVI  och  XVII.^ 

Musée  dhistoire  naturelie  ibid.:  Dess  Ar- 
chive  T.  I  och  T.  II.  H.  1  och  2. 

Sociéte'  géologiqxie  ibid.:  Fortsättning  af  T.  XII af  dess  Bulletin.    T.  XIII.  feuilles  1—26. 
Société  entomologique  ibid.:  Dess  Annaler  för 

1840,  1841  och  första  qvartalet  af  1842. 
Yetenskaps-Academien  i  Petersburg:  An- 

nuaire  raagnetique  et  meteorologique,  1840. 
Société  imp.  des  naturalistes  å  Moskou: 

Dess   Bulletin   för   1840  och  1841  samt  N:o  1  för 
1842. 

Yetenskaps-Academien  i  Berlin:  Dess  Mo- 
naths-Bericht  fiir  das  Jahr  1842. 

Dess  Handlingar  för  1840. 
Academia    IVaturae    Curiosorum:    Af  dess 

Handlingar  Supplementet  11  till  Vol.  XVIII  och 
Supplementet  11  till  Vol.  XIX. 

Belgiska    Yetenskaps-Academien:  Dess Bulletin  T.  VIII.  P.  2. 
Dess  Annuaire  för  1842. 

R.  Danska  Yidenskaberjnes  Selskab:  Over- 
sigt  af  dess  forhandlinger  og  dess  Medlemmers  Ar- 
beider  i  Aarct  1841. 

Roy  al  Society,   Edinb.   Dess  Transactions,  P. 
2  af  T.  XIV  och  P.  2  af  T.  XV. 

Astronoraical   Observations   made   at  the  royal 
observatory  in  Edinburgh  för  1838.  T.  IV. 

Dess  proccedings  xS:i  17—20. 
Linnean  Society:   Dess  Transactions  P.  1  af  T. 

XIX.    Proceedings  p.  113—128. 
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Af    Oeographical  Society,   Lond.     Dess  Journal, 
P.  1  af  T.  XII. 

Electrical  Societv,  Lond.    Dess  Proceedings  P. 

Ill  och  IV.  "       ̂   ̂ Vetenskaps- Academien  i  Miinchen:  Dess 
Abhandlungen  der  matli.  phys.  Glasse  H.  2  af  T.  III. 
—  der  philos.  philolog.  Glasse  H.  2  af  T.  UT, 
—  der    hislorischen  Glasse  H.  1  af  T.  III. 

Gelehrte  Anzeigen  T.  XII  och  XIII. 
Yetenskaps-Academien  i  Siena  (detta  de 

Fisiocritici):   Dess  Handlingar  T.  X. 
Åcademy  of  natiiral  Sciences,  Philadel- 

pkia:   Dess  Pj-oceedings  T.  1.  N;o  1—16. 
Notice  of  the  Academy  of  natnrni  sciences, 

with  an  Appendix,  3:d  Edition. 
Act  of  incorporation  and  Bylaws. 
Laws  and  Regulations  of  the  Am.  Phil.  Soeiety. 
Adress  delivered  an  laying  the  cornerstone  of 

the  Acad,  of  nat.  Sc.  in  Philadelphia  the  25  May 
1839. 

Biographical  Notices  of 
Thomas  Say 
William  Maclure 
Lewis  David  v.  ScHWErt\5Tz, 

Mational-Institute  in  Washington:  Dess 
Bulletin  of  the  proceedings  N:o  1  and  2. 

Blinisteriiim  för  undervisningen  i  Hol- 
land: Floia  Batava  H.  123  och  124. 

Vetenskaps-Sällskapet  i  Harlem:  Natiiur- 
knndige  Verhandelingen ,  andra  seriens  l:sta  Del. 

Société  Helvétique:   Diss   Actes   de   la  25:me 
Session,  le  24—6  Aout  1840. 

Nouveaux  Menioires  T.  V. 

Oesellschaft  der  jN^atnrforsclier  in  Basel: 
Bericht  ii  ber  die  Vcrhandel  ungen  vom  Aug.  1838 
bis  Julii  J840. 

SchlesiscKe  Oeselisckaft  fiir  v  a  ter  län  di- 
sclie  Rnltnr:  Ubersicht  der  Arbeiten  und  Ver- 
handelun^en  fiir  das  Jahr  1841. 

Schweitzisclie    nat  nr  for  schen  de  Gesell- 
schaft;    Verhandlungen    ihrer   Versamnilung  io 
Ziirich,  1841. 

Société  de  physique  et  d'hist.  naturelle  å Geneve:  Dess  Memoires  P.  11  af  T.  IX. 

K.  K  Acad.  llanclL  7842.  24 
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Af    Mr.  BONOFOUS,  af  honom  författade: 
Traité  de  reducation  des  vers  ä  soie  et  de  la 

ciilture  du  murier,  suivie  de  divers  niemoires  sur 
Tarl  se'ricicole. 

Rapport  sur  les  e'ducations  autoranales  des  vers ä  soie 

Mr.  Breschet:  De  1'organe  auditif  des  Marsouins. 
Reeherches  sur  difFerentes  pieces  du  squelette 

des  aniinaux  verte'bre's  encore  peu  connues  et  sur 
plusieurs  vices  de  conformation  des  os. 

Reeherches  sur  la  chaleur  animale  au  rooyen 
des  appareils  thernioelectriques  per  M:rs  Becquerei  & 
Breschet. 

Mr.  Alex.  Brongniart;  Me'moire  sur  le  Kaolins 
P.  1  &  2. 

Mr.  Chevreul:  R.echerches  physico-chemiques  sur 
la  teinture. 

Mr.  Citiale:  Sur  les  maladies  genito-urinaires  T.  IIF. 
Hr  Magr.  Dahlbom  :  Disj)ositio  methodica  speci- 

erum  scandinavicarum  ad  familias  Hymenopterorum 
naturales  peitinentium.  P.  1  Sphex  in  sensu  Lin- 

nea no. 

Onychia  &  Callaspidia,  tvenne  för  Skandina- 
viens Fauna  nya  insectsläglen ,  hörande  till  gall- 

äplestecklarnes  naturliga  grupp. 
Hr  Grefve  A.  Demidoff:  Observations  me'teorolo- 

giques,  fa  i  tes  a  IVijne-Taguilsk  et  å  Vicérao-Out- 
kinsk,  Gouv.  de  Perm.  Paris  1842. 

Observations  me'teoiologiques  du  1  Oct.  jusqu'au 
1  Dec.  1839,  faites  ä  IVijne-Taguilsk  (Ural). 

Vovage  dans  la  Russie  meridionale.  Hist.  Na- 
turel le.    T.  II. 

Annuaire  du  journal  des  mines  de  Russie  T.  I — Vf. 
Hr  Stats-Rådet   Etchwald:    Plantaidm  novarum 

vel  minus  cognitaruni,  quas  in   itinere  caspio-cau- 
casico    observavit    Dr   E.    Eichwald,    fasc.  l:mus 
(in  folio). 

Ejiisdein  Fauna  Caspio-Gaurasica. 
Hrr  Ekström,  Slxdevall  och  v.  NVright  :  Skan- 

dinaviens Fiskar,  7:de  Hältet. 

Hr  Prof.  Es(HR1CHT:   Anatomi^k-physiologiske  Un- 
dersögelser  af  Salperne. 

Hr  Stats-Rådet  Th.  Fischer  :  Enumeratio  planta- 
rum  nuvaruiu  a  C.  Schenk  loclarum. 
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Ml*.  FlOUREINS:  Rcsnme  analytiqiie  des  observations 

de   Fie(ieric  Ciivier  sur  Tinstiucle  et  l'intelligence des  animaux. 
Recherches   experimentales  sur  les  proprietes  et 

Jes  fonctions  du  systenie  nerveaux  cliez  les  animaux 
v€rte'h>re'-s.    3  Tomer. 

Dr.  Frankekheim:  System  der  Krystalle. 
Mr.  P.  Gaymard:  Voyage  en  Tslande  et  au  Groen- 

land.    2^de   P.   Physique    par  V.  Lottin ,  Minei  a- 
logie  par  E.  Robert. 

Atlas  N:i  28-32,  regal  m  folio. 
Hr  Rammarlierrn  Gråberg  af  Hemsö:  Il  poli- 

tecnieo  N:i  19 — 28. 
Delli  uUimi  progi  essi  della  Geografia  (brochure). 

Dr.  Gugcenbuhl:  3  brochurer  om  Cretinismen. 
Hr  Prof.  Hansteen:  Laerebog  i  Mechaniken ,  2  Delar. 
Hr  Hofrådet  Hausmann:  Göttingische  geiehrteAn- 

zeisen  1841.    2  Delar. 

Hr  Prof.  van  der  Hoeven:  Di-ss  och  de  Vriese's 
Tijdschrift  T.  VII  H.  4  och  T.  VIII.  H.  1. 

Hr  Prof.  F.  Holst:  De  skandinaviske  Naturforske- 
res  tredje  Mode  (brochure). 

Lov  angaaende  foj  brydelser  af  den  20  Aug.  1842. 
Mr.   d'Hombre-Firmas  :    Ruceuil  de   memoires  et 

d'observations  de  physique,  de  meleorologie ,  d^agri- 
cultuie  et  d'Histoire  nalurelle.    N:i  2,  3  &  4. 

Hr  Statsrådet  Horanikow:    En  på  ryska  språket 
tryckt  Lärbok  i  Zoologie,  botanik  och  mineralogie. 
3  Delar. 

Primae  lineae  Systemalis  naturae. 
Hr  Prof.  Hornschuch:  De  anguillarum  sexu  et  ge- 

neratione,  auct.  Hornbaum-Hornschueb. 
Mr.  YAN  Hulst:   Vie  de   quelques  beiges:  Ph.  de 

Comines,  Carlier,  Fussin ,  Ransonnet,  Lambrechts, 
Jardon  et  Plasschaert. 

Hr  Grefve  Kerkhove  d'Exaerde:  Quelques  mots sur   les   inondations   des   Flandres,  leurs  causes  et 
les  raoyens  de  les  faire  cesser. 

Hr  Fr.  Rlee:  Syndfloden.    En   R.aekke  af  geolo- 
giske  Hypotheser,  fremsatte  fra  et  verdenshislorisk 
Ståndpunkt. 

Hr  Adj.  Lindblom:  Botaniska  Notiser  för  1841  och 
för  1842. 

Hr  Directeur  Lundström:  Dess  Hundbok  i  Landt» 
hushållningen. 
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Af    H.  Exc.  Herr  Grefve  G.  Löwekhjelm:  Handlin- 

gar i  rältt;gång(^n  öTver  Qiienniset'ska  Mordförsöket 
emot  K.  Loiiis-Philippe. 

Mr.   Mestivier:  Gosmographie,  ou  re'habilitotation 
du  systeme  du  nionde  selon  Ptolomee. 

Mr.   MoREAU   de   Jonnés:   Recherches  statistiques 
sur   Tesclavage   coloniale  et  sur  les  nioyens  de  le 

supprimer. 
Hr  Prof.  J.  Muller;  Mikroskopische  Untersucbun- 

gen  iiber  den  Bau  und  die  Lebens-erscheinungen 
des  Branchiostoina  lubricum  (Costa),  Amphioxus 
Laanceolatus  (Yarrel). 

Mr.  Th.  Olivier:  Théorie  geometrique  des  engre'- 
nages,  déstines  a  transmettre  le  mouvement  de  ro- 

tation entré  deux  axes,  situes  ou  non  situés  dans 
un  méme  plan. 

Mr.  V.  Pas(^uiePi;  Monographie  de  Madi  cultive 
(Madia  sa  ti  va). 

Dr.  C.  Passerini:  Notitie  sulla  moltiplicatione  del 
uccello  americano  Paroaria  cucullata. 

Sulle   larve,   ninfe  ed  abitudini  di  Scolia  flavi- 
frons.    N:i  1  och  2. 

Mr.  Qvetelet:  Annnaire  de  Tobservatoire  royale 
de  Bruxelles,  1842. 

Catalogue   des   principales   apparilions  d'étoiles fil  an  tes. 

Instruction   pour    i'observalion   des  phenoinenes 
periodiques. 

Mr.  DE  LA  Riye:  Areliives  de  l^Electricite'.  Hältena 
3  och  4. 

Sir   John   Ross:    Appendix   to   ihe   narra  Ii  ve  of  a 
second  voyage  in  search  of  a  north-west  passage  &.c. 

Hr   A.    Seidl:   Meteorologische    Beobachlungen  zu 
Bodenbach  bci  Teilschen  an  der  Elbe  in  Böhraen, 
in  den  Jahien  1828—40. 

Hr  Cominercerådet  Schöinherr:   Genera  et  Species 
cuiculioiiidmn.     T.  VII.  P.  2;da. 

Hr  Ofverinlendeiiteii  Silfverstolpe  ;   JVagra  An- 
leckningai   pa  ryklels,  snillets  och  konsternas  verld. 

Hr  Prof.  Si^Mi>iAiN  :   American  Journal  of  Sciences 
and  llu-  Aii>  N:i  80-  86. 

Hr  Prof.  Siim>kvai,l:  fl vmenoplerorum  Ichnenmoni- 
bns   allininn,    mf>i)(>grMpliia ,    Aucl    C.  G-  INees  ab 
Esenl.Hik,     T  T 
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Af  Hr  Baron  v.  Strombeck:  Bericht  iiber  die  neiin- 
zehiite  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und 
Aerzlze  in  Braunschweig,  im  Sept.  1841. 

Mr.  Valenciennes:  6  brochurer  af  zoologiskt  in- 
nehåll, särskilte  afdiag  ur  Journaler. 

Mr.  Zantedeschi:  Relazione  dei  principali  fenomene 
osservati  in  Venezia  nell  eclisse  solare  dell  8  Lu- 
glio  1842. 

Hr  Prof.  Zetterstedt:  Diplera  Scandinaviae,  di- 
sposita  et  descripla.    T.  I. 



INNEHÅLL. 

Undersök  ni  no  af  ett  Scapolitharladl  mi- 
neral, från  Bamle,  i  trakten  af  Bre- 

wig  i  Norrige;  af  Axel  Erdmann    .  sid.  1. 

Undersökning  af  några  föreningar  som  in- 
nehålla Jernoxid-oxidul;  af  H.  Abich  .  5. 

Tvenne   nj^a   Blodigel-arter ,    beskrifna  af 
P.  F.  Wahlberg   .  13. 

Undersökning  af  några  Lei  jordssilikaler;  af 
Axel  Erdmann  19. 

Några  försök  alt  bestämma  skiijaktighelen  i 
fluoborsyrans  och  borflnor  vätesj  rans 
kemiska  natur;  af  Jac.  Berzeltus   .    .  27. 

Om    fosforens   föreningar   med  svafvel;  af 
Jac.  Berzelius   37. 

Om  atomvigten  af  Calcium;  af  Jac.  Ber- 
zelius  93. 

Undeisökning  af  tvenne  nya  mineralier, 
Uwarowit  och  Monradit ;  af  Axel  Erd- 

mann  103. 

Bidrag  till  kännedom  om  Yismiitens  för- 
eningar med  Syre;  af  A.  E.  Arppe     .  113. 

Tillägg   till  föregående  afhandling,  af  Jac. 
Berzelius  141. 

Om  integrationen  af  (lillerential-eqvalionen 

"^L^axy;  af  C.  J.  Malmsten  ,    .    .  145. 
Om   släglct   Sorex,    med  några  nya  arlers 

beskrifning:  af  Carl  J.  Sui^devall  .  163. 
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Om  Professor  J.  IIedenborgs  insamlingar  af 

Däggdjur  i  Nordöstra  Africa  och  Ara- 
bien, af  Ca^rt.  J.  Sundevall     .    .    sid.  189. 

Öfversigt  af  slägtet  Manis;  af  Carl  J.  Sun- 
devall  245. 

Om  de  regelmaessige  og  uregelmoessige  For- 
and ringer  i  Störreisen  og  Retningen  af 

Resultanten  af  Jordens  magnetiskeKraef- 
ter,  i  Ghristiania,  af  Chr.  Hansteen  .  283. 

Biografi  öfver  Kansli-Rådet  Nils  Magnus  af 
Tannström  .   363. 



FÖRTECKNING 

på   Författarne    till   de   i   1842  Års  Handlingar 

införde  Afliandlincrar. 

C/ 

Abich,  H.:  Undersökning  af  några  föreningar  som 
innehålla  Jernoxid-oxidul  sid.  5. 

Arppe,  a.  E.:    Bidrag  till   kännedom  om  Vistnu- 
tens  föreningar  med  Syre  „  113. 

Berzelius,  Jac. :  Några  försök  att  bestämma  skilj- 
aktigheten i  fluoborsyrans  och  borfluor- 

vätesyrans  kemiska  natur  „  27. 
—  Om  fosforens  föreningar  med  svafvel     .    .  37. 
—  Om  atomvigten  af  Calcium  93. 
—  Tillägg  till  kännedomen  om  Vismiitens  före- 

ningar med  syre  „  141. 
Erdmann,  a.:  Undersökning  af  ett  Scapolithartadt 

mineral,  från  Bamble,  i  trakten  afBre- 
wig  i  Norrige  „  1. 

—  Undersökning  af  några  Lerjordssilikater     .  „  19. 
—  Undersökning    af  tvenne   nya  mineralier, 

Uwarowit  och  Monradit  „  103. 
Hansteen,  Chr.:  Om  de  regel  raaessige  og  ii  regel - 

raaessige  Forandringer  i  Siörrelsen  og 
Retningen  af  Resultanten  af  Jordens  mag- 
netiske  Kricfter,  i  Ch ristian ia    .    .    .    .  „  283. 

Malmsten,  G.  J.:  Om  integialionen  af  dilferential- 

cqvationcn  -^^  =  ax^"y  „  145. 
Sui\DEVALL,  c.  J.:   Om   slägtet   Sorex ,  med  några 

nya  arters  beskrifning  ,,  163. 
—  Om  Professor  J.  Hedendorgs  insamlingar  af 

Däggdjur  i  Nnidöstra  xV fiica  och  Ai aJ)ien  „  189. 
—  Öfversigt  af  singtet  Manis  245. 

Wahlbebg,    P.    F.:   Beskrifning   oiu    tvenne  nya 
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Om    Allotropi  hos  enkla  kroppar, 

såsom  en  af  orsakerna  till  isomeri 

hos  deras  föreningar j 

af 

JAC  BERZELIUS. 

f3e  olika  tilislånd,  li vilka  hos  vissa  grundämnen 

blifvit  iakttagna  och  hvarpå  kolets  olika  skepna- 
der af  grafit  och  diamant  äro  länge  kända  exem- 
pel, har  jag,  i  den  till  Kongl.  Akademien  i  Mars 

1840  afgifne  Årsberättelsen  om  kemiens  framsteg 

(p.  14)  föreslagit  att  benämna  allotropiska  tillstånd, 
Jae:  sökte  der  vid  tillika  ådao:aläo2:a  att  hvad  vi 
kalla  isoraeriska  modifikationer  hos  sammansatta 

kroppar  måste,  vid  vissa  tillfällen,  hafva  sin  grund 
deri,  att  något  af  de  grundämnen,  som  i  dem 

ingå,  i  den  ena  befinner  sig  i  ett  annat  allotro- 
piskt  tillstånd,  än  i  den  andra,  då  vid  andra  till- 

fällen isomerien  bevisligen  beror  på  den  olika  ord- 
ning, i  h vilken  de  enkla  grundämnenas  atomer 

äro  sig  emellan  förenade,  och  hvarpå  jag  äfven 

anförde  några  exempel,  hvilka  jag  anser  öfverflö- 
digt  att  här  upprepa. 

Ehuru,  hos  ett  och  annat  grundämne,  sådana 
olika  tillstånd,  som  jag  här  kallar  allotropiska, 

sedan  länge  tillbaka  väckt  uppmärksamhet,  så 
hafva  de  dock  blifvit  ansedda  såsom  undantag  från 

K,  y.  Akad.  Handl  i843.  1 
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vanliga  föi hållanden.  Del  är  bär  milt  ändamål 
att  visa,  att  de  icke  äro  så  sälisanima,  att  det 

troligen  är  en  för  grundämnena  i  allmänhet  ge- 
mensam egenskap  att  kunna  uppträda  nnder  olika 

allotropiska  tillstånd,  ocli  att,  om  det  med  raån- 
pa  o^rundäranen  icke  lyckas  oss  att  frambriuora 

dessa  allotropiska  tillstånd  i  grundännienas  fria 

form,  så  visa  de  sig  dock  i  många  af  deras  före- 
ningar på  ett  tern  ligen  tydligt  sätt. 

Ända  sedan  den  upptäckt  gjordes,  att  diaman- 
ten förenas  med  syre  till  kolsyra,  lika  väl  som 

grafit  och  trädkol,  har  man  varit  öfvertygad  om 
att  det  vägbara  i  dessa  är  samma  grundämne, 

oaktadt  den  betydliga  skillnaden  i  deras  förbrän- 

lighet,  egentliga  vigt,  egentliga  värme,  förhållan- 
den till  ljuset  och  till  elektriciteten.  Men  detta 

måste  man  betrakta  såsom  ett  undanta"  ,  så  läns^e 
nåoontins:  motsvarande  icke  var  bekant  hos  andra 

kroppar.  Vi  lärde  derefter  känna  dvlika  skiljak- 
tis^a  tillstånd  hos  kiseln  och  hos  fosforn  och  slut- 

ligen  visade  Fra^rexhei^i  1839  med  snillrika 
försök  alt  de  äfven  finnas  hos  svaflet.  Han  före- 
slos:  att  i  skrift  beteckna  dessa  olika  tillstånd  med 

grundämnets  symbol  och  tillägg  af  ct ,  p,  eller  r, 
h vilka  då  utmärka  hvar  och  en  ett  beslämdt  al- 

lotropiskt  tillstånd,  hvari  gi  undäninet  befinner  sig. 
Ehuru  Frankenhei3I  icke  gjorde  skillnad  emellan 
isomeri  hos  sammansatta  kroppiir  och  olikheten  i 

grundämnens  tillslånd,  livilka  han  betraktade  un- 

dei"  det  gemensamma  namnet  isomeri,  så  hafva 
dock  de  förslå  klarare  begreppen  häröfver  utgålt 
från  hans  nu  åberopade  arbete.  Jag  skall  här 
försöka  all  Inra  del  en  hårsmån  längre  fram,  och 

*)  Journal  fiir  prnrlisclic  Chemie,  von  O.  L.  Erdmanx lind  R.  IMarchaxd  XVI.  1. 
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går  nu  till  betraktande  af  åtskilliga  grundämnens 
förhållande  i  denna  väg. 

Kolet  synes  liafva  tre  allotropiska  tillstånd, 
ne  m  ligen: 

l:o  Trädkol j  som  jag  vill  beteckna  med  Cct, 
Det  utmärker  sig  med  sin  lättantändlighet,  sin 
egenskap  att  brinna  i  luften  vid  den  temperatur 
det  genom  sin  förbränning  kan  underhålla,  samt 
slutligen  genom  sui  större  egentliga  värme,  som 

är  0.24.  Mot  den  åsigten  att  trädkolet  är  en  sär- 
skilt allotropisk  modifikation  af  grundämnet  kol, 

kan  med  skäl  den  invändning  göras,  att  det  of- 
tast innehåller  väte.  Men  att  denna  vätehalt  mera 

är  att  anse  såsom  en  tillfällighet,  hän örande  från 
trädkolets  beredningssätt,  visar  sig  deraf,  att  vätet 

kan  derur  borttagas,  så  väl  genom  upphettning 
till  börjande  glödgning  i  en  ström  af  chlorgas,  som 
genom  en  stunds  bränning  vid  lindrig  glödhetta 

i  öppen  luft,  utan  att  det  öfvergär  till  den  näst- 
följande  modifikation,  hvilket  dock  inträffar  vid  en 
uthållen  hvitglödmiingshetta. 

Men  det  gifves  ännu  elt  annat  sätt  att  fram- 
bringa kol  i  detta  allotropiska  tillstånd,  då  man 

med  kalium  reducerar  vatten  fritt  kolsjradt  kah 

eller  natron ,  genom  lindrig  upphettning,  saltmas- 
sans upplösning  i  vatten  och  kolets  uttvättning. 

Detta  kol  är  ännu  brännbarare  än  trädkol  och 

förbrinner  med  större  liflighet  än  pulver  af  detta. 
2:o  Grafit  med  dess  välkända  varieteter 

af  anthracit,  coak,  metallkol  m.  fl.  och 

3:o  Diamant  Cy,  Dessa  båda  utmärka  sig  ge- 
nom den  svårighet,  h varmed  de  låta  föi  bränna 

sig.  Diamanten  anskjuter  i  det  reguliera  systemets 
former,  är  färglös,  genomskinlig  och  hårdare  än 

någon  annan  känd  kropp.  Grafiten  fås  ock  an- 
skjuten,  sällan  i  mineralriket,  oftare  genom  konst. 
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Dess  kristall  form  liar  \äl  ej  ännu  kunnat  ined 

något  slags  tillförlitlighet  bestämmas,  men  så  myc- 
ket visar  sig  dock  att  den  icke  kan  hänföras  till 

diamantens  forniei".  Kolet  är  således  i  dessa  tven- 
ne  modifikationer  dimorft.  Gratiten  är  metall- 

glänsande,  mörkgrå,  ogenomskinlig.  Diamantens 
egentliga  vigt  är  3.5.  Grafitens  öfvej  stiger  knappt 
2.5.  Diamantens  eg.  värme  är  0.147,  grafitens  är 
från  0.197  till  0.20.  Två  särskilta  grundämnen 
kunna  knappt  vara  h  varandra  olika  re  än  dessa 
allotropiska  modifikationer  af  samma  grundämne, 
Diamant  är  oledare  för  elektriciteten,  grafit  och 
coak  är  o  goda  ledare. 

Kolets  allotropiska  tillstånd  åtskiljas  således 
väsendtligt  med  olika  eg.  vigt,  egentligt  väime 
(hvilka  synas  bero  af  hvarandra)  kristallform  och 
lätthet  att  förenas  med  syre. 

Jag  anmärker  att,  fastän  vi  känna  kolet  i 

tillstånd  af  Cy,  så  är  det  oss  dock  omöjligt  att 
frambringa  det  af  kol,  som  befinner  sig  i  ett  af 
de  båda  andra  och  att  det  samma  kan  vara  hän- 

delsen med  andra  grundämnen,  att  nemligen  allo- 
tropiska tillstånd  hos  dem  äro  möjliga ,  men  i 

hvilka  vi  icke  kunna  försätta  dem. 

Om,  i  det  stora  antal  föreningar,  hvari  ko- 
let ingår,  särdeles  i  den  organiska  naturen  och 

hvari  så  många  isomerier  förekomma,  kolets  oli- 
ka allotropiska  tillstånd  bidraga  till  olikheten 

i  dessas  egenskaper,  derom  veta  \i  alldeles  intet; 

men  då  man  jemför  kolsyrans  kemiska  egenska- 
per med  oxalsyrans,   kan   det  nog  vara  skäl  att 

förmoda  ett  sådant  deltasrande. o 
Kisebi  fram  ler  don  närmaste  likheten  med 

kolet,  i  hänseende  till  de  tvenne  första  af  det  sist- 
nämdas  allotropiska  tillstånd. 
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SicL  uppkommer  då  kiseia  framslälles  ge- 
nom reduktion  med  kalium.  Den  antändes  och 

brinner  lifligt  vid  en  föga  upphöjd  temperatur, 

detonerar  då  den  strös  på  smält  salpeter,  upp- 
hettar sig  och  förflyger  med  fiuorvälesyra ,  för- 

enar sig  med  svafvel  då  de  tillsaraman  upphettas 
lindrigt  och  denna  förening  sönderdelas  af  vatten 

med  utveckling  af  vätesvafla  och  bildning  af  kisei- 
syra,  som  löser  sig  i  vattnet  och  i  ännu  större 
mängd  i  saltyra. 

Si/3  uppkommer  då  den  förra  utsättes  för 
en  stark  glödgningshetta,  h  var  vid  kiseln  behöfver 
vida  mindre  stark  hetta  till  denna  öfvergång  än 
kolet.  Den  kan  nu  h vitglödgas  framför  spetsen  af 
blåsrörslågen  utan  att  antändas,  den  kan  smältas 

med  salpeter,  äfven  i  börjande  glödgning,  utan  att 
sönderdela  den,  (luorvätesyra  är  utan  verkan  derpå, 
och  den  kan  ej  fcirenas  med  svafveL 

Äfven  kisehi  frambringar  en  mängd  isome- 
riska  föreningar,  men  dervid  blir  det  mycket  tyd- 

ligare än  hos  kolet,  hvad  del  dessa  allotropiska 
tillstånd  taga  i  deras  skiljaktiga  natur.  Vi  liafva 
anmärkt  att  Sic6,  förenad  med  svafvel,  ger  en  i 
saltsyra  och  till  och  med  i  vatten  löslig  kiselsyia. 

Deraf  är  således  temligen  klart,  att  den  i  salt- 
syra lösliga  isomeriska  modifikation  af  kiselsy- 

ran  har  Sict  till  radikal.  Deremot  om  det  ock 

icke  kan  med  direkta  försök  bevisas,  så  är  det 

dock  temligen  tydligt  att  qvartsen,  bergkri- 
stallen och  den    med    konst   frambraota  olöslio:a 

.    .  .  ~ 

kiselsyran  hafva  till  radikal  Si/3,  hvars  primitiva 
egenskaper  framlysa  i  dess  föreningar. 

Mineralriket  framter  en  mängd  kiselsyrade 

föreningai-,  helt  och  hållet  lösliga  i  saltsyra.  Om 
dessa  glödgas,  så  händer  ett  af  tvciuie,  antingen 
utdrager  syran  baserna,   med   lemning  af  syran, 
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eller  ock  blifva  äfveri  baserna  i  syran  olöslis:a. 

Man  har  sökt  förklara  dessa  silikaters  löslighet  af 
det  kemiskt  bundna  vatten  de  vanligen  innehålla; 
men  vattnet  har  deri  egentligen  ingen  del,  h vilket 
nian  finner  deraf,  att  granat  och  idokras,  som, 

sådana  mineralriket  erbjuder  dera,  äro  fullkomligt 
olösliga  i  saltsyra,  blifva  deri  lösliga  om  de  först 
ssnähas  till  glas,  h  varvid  deras  egentliga  vigt 
märkbart  förminskas.  Det  är  således  tydligt  att 
vattenhalten  här  är  utan  annan  betydelse,  än  att 

föreningen  aldrig  varit  utsatt  för  de  inQytelser, 

genom  h vilka  den  olösliga  modifikation  uppkom- 
mer och  hvarvid  vattnet  skulle  hafva  blifvit 

ntdrifvet. 

Mineralriket  frambringar  dessutom  äfveu  ki- 
selsyrade  föreningar  med  de  starkaste  baser,  på 

hvitka  syror  och  smältning  med  surt  svafvelsv- 
radt  kali  i  glödande  fluss,  ingen  sönderdelande 
inverkan  utöfva.    Det  med  konst  frambraota  »la- D  o 
set  är  härpå  ett  ytterligare  exempel.  Att  i  dessa 
kiselsyrans  radikal  måste  vara  Si,3,  torde  vara 

tj^dligt;  men  h vårföre  baser,  sådana  som  kali ,  na- 
tron,  kalkjord  m.  fl.  kommit  i  samma  indifferenta 

tillstånd  till  syrorna,  inses  deraf  icke.  Vi  åter- 
komma der  till. 

Att  svajlet  har  3  allotropiska  tillstånd,  är 

genom  FRANKE>HEnis  försök,  på  sätt  jag  nämt, 
nöjaktigt  ulredt.  Schef.rer  och  Marcha^jd  hafva 
yisat  att  Sot  och  S/3  med  olika  kristallform  förena 

äfven  olika  egentligt  värme,  och  olika  eg.  vigt. 
Frankenheim  har  visat  att  Sx  har  änmi  ringare 
eg.  värme  än  de  båda  föregående  och  ådagalagt 
att  det  abnorma  i  svafvels:asens  etrentlifra  vi^t  här- 

rör  deraf  att  man  vägt  gasen  af  Sr,  Deremot  veta 
vi  att  svafvelgasen  i  svafvelsyrlighet  och  vätesvafla,. 
som  troligen  hålla  Sot,  har  sin  normala  viot. 
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Att  dessa  olika  allotropiska  tillstånd  hos  svat- 
let  möjligen  återfinnas  i  de  olika  klasserna  af  dess 
syror  är  icke  alldeles  osannolikt. 

Fosforen  har  också  etter  all  sannolikhet  3 
allotropiska  tillstånd,  af  h vilka  tvenne  låta  följa 

sig  i  åtskilliga  af  fosforens  föreningar,  på  sätt  jag, 
i  afhandlinoen  om  fosforens  föreningar  med  svaf- 

vel  '*')  anser  mig  hafva  ådagalagt.  Det  är  just 
den  möjlighet,  som  der  visade  sig,  att  följa  dessa 
förhållanden  på  spåren,  som  föranledt  försöket 
att  utsträcka  dylika  betraktelser  äfven  till  andra 

grundämnen. 
Seleji  imiterar  svallet,  det  har  sitt  mjuka, 

icke  kristalliserade  tillstånd,  hvari  det  kan  dragas 

i  tråd,  svarande  mot  SX;  sitt  stålgrå,  kristallise- 
rade och  sitt  skönt  röda  tillstånd,  hvari  det  af- 

sätter  sig  ur  gasformigt  tillstånd  på  kallare  krop- 

par eller  på  våta  vägen  utfälles  af  svafvelsyrlig- 
het,  fosforsj^rlighet,  zink  m.  £1.,  och  af  h vilka 
det  ena  torde  svara  mut  Set  ocli  det  andra  mot 

S3;  men  hittills  känna  vi  inga  föreningar  af  sele- 
nium,  som  synas  tillhora  mer  än  etl  allolropiskt 
tillstånd  deraf. 

Af  Arseniken  känna  vi  tvenne  allotropiska 
tillstånd.  Det  ena  Asct  uppkommer  då  arseniken 

i  gasform  blan<lad  med  en  annan  upphettud  gas 
afsätter  sig  på  delar  af  sublimationsapparalen, 
som  icke  få  tillfälle  att  mycket  starkt  upphettas. 

Den  är  mörkgiå,  kristalliserad  och  oxideras  i  luf- 

ten, särdeles  kring +  40°,  h varvid  dtn  sönderfaller 
till  en  svait  suboxid.  Det  andra  As/3  uppkont- 
mer  då  arseniken  strängt  upphettas  eller  då  den 
sublimeras  i  ett  kärl,  hvars  (or  subliniatets  afsät- 

tande  bestämda  del  hålles  nära  den  punkt,  hvari 

')  Kongl.  Vet.  Akud.  Handl.  1842,  p.  37. 
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arseniken  antager  gaslbrm.  Den  afsätter  sig  då 
ur  en  atmosfer  af  endast  arsenikgas.  Den  är  nära 

hvit,  starkt  raetallglänsande,  har  större  egentlig 

vigt  än  den  föregående,  och  är,  äfven  i  det  fina- 
ste pulver,  oföränderiig  i  luften  till  och  med 

vid  +  70°  till  80°  och  tilläfventvrs  äfven  betvd- 

iigt  öfver  +  100°. 
Arseniksyrligheten  har  de  tvenne  isomeriska 

modifikationer,  som  svara  häremot,  och  anmärk- 
nino^svärdt  noo  bildas  dessa  olika  modifikationer 

genom  subl i  mation  under  alldeles  samma  omstän- 
digheter, som  de  allotropiska  modifikationerna  af 

sjelfva  n^etallen.  Den  glaslika  syran  har  då  As.3 
till  radikal  och  den  hvita  eller  i  octaedrar  an- 

skjutna  Asä.  Den  större  egentliga  vigten  hos  As,3 
återfinnes  hos  den  sjlaslika  svrlio;heten. 

Af  arseniksyran  är  oss  deremot  hittills  icke 
mer  än  en  isomerisk  modifikation  bekant,  och  så 

lånot  man  kan  sluta  från  analo2[ien  med  fosfor- 

syran,  är  deri  Asc6  radikal. 
TeUuren  är  ännu  icke  känd  i  mer  än  en  al- 

lotropisk  modifikation,  men  är  också  i.  detta  hän- 
seende föga  undersökt.  Dereraot  har  så  väl  tel- 

lursyrlighet ,  som  tellursyra,  två  bestämda  isome- 
riska modifikationer  och  dessa  af  det  slag  att  de 

synas  förutsätta  allotropiska  modifikati  oner  hos  ra- 
dikalen, likartade  med  dem  hos  kiseln. 

Med  Antimon  är  händelsen  alldeles  densamma. 

Chromen  deremot  företer  siirdeles  upplysande 
förhållanden.  Det  är  bekant  att  chrom,  redu- 

cerad med  kol  vid  en  mycket  hög  temperatur, 

ger  en  ljusgrå  metall,  som  hvarken  af  glödgning 

eller  kokning  mi'd  kungsvatten  kan  oxideras  eller 
upplösas.  Det  är  endast  med  tluorvätesyra  eller 
bränning  med  kali  vid  luftens  åtkomst  eller  med 
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salpeter,  som  den  kan  återföras  ur  detta  tillstånd, 
hvilket  vi  kunna  utmärka  med  Cr/3. 

Deremot,  om  man  reducerar  en  från  vatten 
och  oxid  fri  chromchlorid  med  kalium,  så  får 

man  en  äfvenledes  grå,  pulverfor  mig  metall,  som 
väl  icke  oxideras  af  kokande  vatten,  men  som 

emellan  +  200^  och  300^  tänder  si^:  och  förbrin- 
ner  med  mycken  lifiigbet  till  grön  chromoxid, 
och  som  med  rask  2:asutveckiiu£:  löser  sis:  i  salt- 

syra.     Den  är  då  Cvot. 
Här  hafva  alldeles  samma  förhållanden  rum, 

som  hos  kiseln,  och  med  dessa  följa  också  öfver- 
ensstämmande  förhållanden  emellan  chromoxiden 

och  kiselsyran.  Vi  hafva  en  grön  chromoxid  lös- 
1ig  i  syror,  som,  likt  den  lösliga  kiselsyran,  vid 
en  högre  temperatur  öfvergår  till  olöslig,  lik  den 

glödgade  kiselsyran;  men  dervid  inträffar  vid  öfver- 
gången,  hvad  vi  ännu  icke  lyckats  iakttaga  hos 
denna,  ett  lifiigt  eldfenomen,  som  karakteriserar 
denna  öfvergång  äfven  hos  många  andra  kroppar. 
När  chromoxiden  i  denna  modifikation  är  kristal- 

liserad, så  skär  den  glas  likasom  den  kristallise- 
rade kiselsyran.  Denna  modifikation  af  chrom- 

oxiden är  känd  i  föreningar,  ej  endast  med  svaf- 
velsyra  utan  ock  med  flera  baser  och  alla  dessa 
hafva  samma  indifferans  emot  reagentia  på  våta 
vägen,  som  både  Cr^G  och  den  glödgade  oxiden. 
Men  hos  chromen  känna  vi  dessutom  föreningar 

af  Gr/3  med  andra  kroppar  än  syret.  H.  Rose  har 

ådagalagt  att"  chromchloriden  i  fast  form  kan  fås 
i  båda  tillstånden.  Utseendet  är  detsamma,  men 
den  ena  är  lättlöst  i  vatten  och  sönderdelas  lätt 

af  reagentia,  då  deremot  den  andra  är  olöslig  och 

motstår  inflytelsen  af  reagentia  vid  lägre  tempe- 
ratur. Det  är  klait  att  vi  hafva  en  chlorid  af 

Gröt  och  en  af  Gr/S. 
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Men  chromoxiden  har,  utoiii  fie  två  nu  an- 

förda isomeriska  Lillstånden,  ännu  ett  li  edje ,  iieni- 
ligen  det  hvaii  den  ger  ett  blått  hydrat  och  roda 
eller  vioieLta  sal  ter  med  syrorna,  h  varur  den  på 
våta  vägen  öfvergår  till  tillståndet  af  grön  oxid, 
som  ger  gröna  salter,  vid  en  temperatur  som  ej 

behöfver  gå  till  +  100^  I  koncentrerad  lösning 
återgår  den  på  tidens  längd  från  grönt  I  ill  rödt. 
Beror  väl  detta  tillstånd  af  ett  tredje  allutropiskt 
tillstånd  hos  chromen,  som  ännu  är  oss  obekant, 

eller  af  andra  omständigheter? 
H varken  i  chromsyian,  eller  i  någon  af  dess 

hittills  kända  föreningar  med  baser,  har  nian  an- 
ledning att  förmoda  chromen  vara  i  tillstånd 

af  Cr^. 
Tit  an  företer  alldeles  det  samma  som  chrom. 

Oföränderligheten  af  de  \id  högre  temperaturer 
bildade  röda  titan kristallerna ,  så  väl  i  glödguing , 
som  vid  behandling  med  kungsvatten  är  bekant. 
Men  titan,  reducerad  vid  lägre  temperatur,  på  det 
af  H.  RosE  upptäckta  sätt,  af  titanchlorid  med 
vatlenfri  ammoniak,  tänder  sig  vid  u])phetLning 
och  förbrinner  med  litli«het  till  titansyra,  oxide- o  X,' 
ras  i  kokning  med  stark  salpetersyra  och  upplöses 
lätt  af  kungsvatten. 

Titansyran  har  sina  t\enne  dereniot  svarande 

isomeriska  m -dilikationer ,  och  öfvergår  fran  den 
lösliga  till  den  olöshga ,  likasom  chromoxiden, 
under  frandu  ingande  af  ett  eldfenomen. 

Talltalen reducerad  med  kalium  och  med 

kol,  har  icke  sådana  skiljaktigheter,  som  med  be- 
stämdhet låta  förmoda  att  den  befinner  sig  i  olika 

allotropiska  tillstånd.  Den  med  kol  i  hög  tem- 
peratur l  educeratle  fordrar  \äl  både  cu  högre  tem- 
peratur för  att  tänihis  och  en  fortsatt  vttie  uj^p- 

liettning  for  att  förbrännas,  då  den  med  kalium 



red Licerade,  antänd  i  en  punkt,  förbi  inner  raskt 
till  tantalsjra  .  men  till  denna  skillnad  kan  ett  olika 
mekaniskt  tillstånd  också  betraktas  såsom  orsak. 

Emedlertid  har  både  tantalsyran  och  tantal- 
choriden,  efter  WÖHr.ERS  försök,  isonieriska  tillstånd, 

som  alldeles  svai  a  emot  chroinoxidens  och  titansy- 
rans  och  som  låta  förmoda  motsvarande  allotro- 

piska modifikationer  hos  radikalen. 
Uran  j  reducerad  med  kalium  ur  chloi  uren, 

är  en  af  de  brännbaraste  enkla  kroppatne,  som 

med  häftighet  upplöses  i  utspädda  svioi"  med  ut- 
veckliiie:  af  väto[as.  Jemföra  vi  detta  tillstånd  med 

hvad  RicHTER  uppger  om  den  af  honom,  genom 

uranoxidens  reduktion  med  pulver  af  torkadt  ox- 
blod,  vid  1^  timmes  sträng  påblåsning  i  ässia, 
erhållna  regulus,  som  visse»  ligen  ej  var  rent  uran, 
men  dock  hufvudsakligen  bestod  deraf,  att  den 
väl  löstes  i  kungsvatten,  men  knappast  angreps 

af  saltsyra,  så  har  man  motsvarighet  i  allotro- 
piska tillstånd  till  de  tvenne  isomeriska  modi- 

fikationerna af  löshV  och  olöslis:  uranoxidul. 

Hvad  de  smidiga  metallerna  betsäfFar,  så  är 

det  hos  dem  svårare  att  uppleta  spår  till  mot- 
svarande förhållanden.  Några  finnas  dock  och 

förtjena  att  fästa  uppmärksamheten. 
Tennet j  som  i  många  afseenden  följer  titans 

förhållanden,  har  en  oxid,  som  är  isomorf  med 

titansyran  och  förefaller  i  alldeles  samma  slags 
två  isomeriska  modifikationer  som  titansyran. 
Om  desse  hos  titansyran  bero  af  olika  allotropiska 
tillstånd  hos  radikalen,  så  måste  detsamma  vara 

fallet  med  tennoxiden,  eller  såsom  den  äfven  bru- 

kar kallas,  tennsyran. 
Iridiiun  och  Osmium  kunna,  i  med  konst 

frambragt  reduceradt  tillstånd,  icke  erhållas  af  den 

höga  egentliga  vigt,   som   utmärker  dem,  sådana 
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de  förefalla  i  iiiineralrikel,  i  ett  tillstånd  af  in- 

differens  för  reagentia,  som  gör  att  de  icke  ens 
låla  förbinda  sig  med  andra  smällande  metaller  i 

hvitglödgning,  utan  affalla  med  oförändradt  sam- 
manhang och  form,  då  metallen  upplöses.  Det 

lyckas  oss  lika  litet  att  fortsätta  dem  med  konst 
i  detta  allotropiska  tillstånd,  som  att  förvandla 
kolet  till  diamant. 

Deremot  förbrioner  osmium,  i  den  form  det 

får  i  våra  försök,  vid  upphettning  lätt  till  en 
flv2:ti2:  oxid.  Osmium  har  dessutom  läo^re  oxider 

äa  denna.  Dessa  reduceias  af  vätgas,  utan  yttre 
värme,  men  den  flygtiga  oxiden  kan  sublimeras 
i  vätgasen  oförändrad,  och  reduceras  först  när 

blandningen  af  båda  gaserna  ledes  genom  ett  glö- 
dande rör.  Detta  är  i  strid  med  vanliga  förhål- 

landen. De  högre  oxidationsgraderna  reduceras  af 
väte  lättare  än  de  lägre;  här  är  det  omvändt. 
Kan  väl  detta  förklaras  deraf  att  osmium  i  den 

flygtiga  oxiden  befinner  sig  i  ett  annat  allotropiskt 
tillstånd  än  i  de  lä^re  oxidationsoraderna?  Jas:  an- 
märker  att,  om  osmiumsyran  reduceras,  t.  ex.  med 

svafvelsvriighet,  så  uppkomma  icke  dessa  lägre 
oxider,  ulan  en  helt  annan  läsare  oxid,  blå  och  lös  Ii  2:. 

Iridium,  reduceradt  med  myrsyra  på  våta 

vägen,  är,  efter  Döbereixer,  lösligt  i  kungsvatten. 

Det  på  torra  vägen  reducerade,  oaktad  t  lika  pul- 
verformigt,  är  deri  olösligt.  Dess  egentliga  vigt, 
sådant  det  förekonnner  i  mineralriket,  förenadl 

med  4,  platina,  har  platinans  egentliga  vigt;  men 
sådant  vi  med  konst  kuinia  erhålla  det,  går  den 
egentliga  vigten  sällan  till  16.0.  Försök  öfver 

kro[)pars  egentliga  värme  hafva  ledt  till  det  re- 
sidtat,  att  deras  atomvigt,  multiplicerad  med  del 

egentliga  värmet,  bör  gifva  sannna  sunnna  för  alla, 
f()ljaktligen  b()r,   vid  lika  alomvigl  .  del  egentliga 
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värmet  också  vara  lika.  Vid  dessa  undersöknin- 

gar fastade  man  ingen  uppmärksamhet  på  olika 
allotropiska  modifikationer,  af  det  skäl  att  de  då 
kunde  sägas  hafva  varit  alldeles  obekanta;  men 
man  strandade  på  kolets,  som  alla  visade  ett 

skiljaktigt  egentligt  väime.  Detta  undantag  in- 
träffar äfven  på  iridium.  Platina  och  iridium 

hafva  lika  atomvigt,  hvaraf  borde  följa  lika  6'g. 
värme.  xMen  platina  med  eg.  vigt  af  22.55  har, 
efter  Regniault  O 03243  egentlig  värme,  h varmed 
och  DuLONGs  och  Petits  försök  nära  instämma, 

då  deremot  det  på  artificiell  väg  reducerade  iri- 
dium, af  icke  fullt  16.0  egentlig  vigt,  har  ända 

till  0.03683,  h vilket  gör  en  god  sjundedel  mer. 
Detta  iridium  skiljer  sig  således  från  det  nativa 
med  de  karakterer,  som  utmärka  två  olika  allo- 

tropiska tillstånd,  och  lägger  man  då  härtill  det 

först  omtalade,  i  hvilket  iridium  löser  sig  i  kungs- 
vatten, så  ser  det  verkligen  ut,  som  hade  iridium 

tre  allotropiska  tillstånd,  och  vid  studium  af  dess 
föreningar  visa  sig  också  olikheter  i  egenskaper, 
som  väl  kunna  tyda  på  att  iridium  kan  i  dem 
innehållas  i  olika  allotropiska  tillstånd. 

Men  livad  som  inträffar  med  iridium,  bör 

efter  all  anaWi  kunna  förmodas  äo:a  rum  hos 

platina,  palladium  och  rhodium,  om  det  ock  hit- 
tills undgått  vår  erfarenhet. 

Genomgår  man  de  öfriga  metallernas  egen- 
skaper, så  finner  man,  här  och  der,  spår  till 

analoga  förhållanden,  men  ännu  så  litet  med  för- 
sök följda,  att  inga  säkra  slutsatser  kunna  för  det 

närvarande  dragas  deraf    Jag  vill  anföra  några. 

Koppar,  reducerad  med  vätgas,  vid  en  tem- 
peratur, som  ännu  ej  går  till  glödgning,  förvand- 

lar sig  i  luften,  inom  kort,  tvertigenora  hela  sin 
massa  till  kopparoxidul,  och  om  den  någon  stund 
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sammanrifves  med  en  afpassad  mängd  svafvei, 
så  förenas  de,  efter  Böttgers  erfarenliet,  med  eld- 

fenomen  till  svafvelkoppar.  Om  kopparoxiden  der- 
emot  reduceras  af  vät  gas  i  glödgning,  ehuru  långt 
under  den  temperatur,  hvari  kopparen  mjuknar 
eller  begynner  smälta,  så  behåller  sig  kopparen 
alldeles  oförändrad  i  luften  under  år  och  låter 

icke,  utan  biträde  af  yttre  värme,  förena  sig  med 

svafvei  ■'■).  Jern,  kobolt  och  nickel,  reducerade 
med  vätgcis  i  en  temperatur  under  glödhetta , 
tända  sig  efter  afsvalning,  då  de  komma  i  luften, 

och  fäller  man  dem  genast  i  vatten,  för  att  und- 
vika antändning,  så  tända  de  sig,  när  de  efter 

upptagning  begynna  torka.  Då  detta  jemföres 
med  förhållandet  af  i  glödgning  reduceradt  jern 
och  med  jern  i  det  tillstånd  då  det,  såsom  ledare 

af  en  hydro-elektrisk  ström,  ger  syrgas  utan  att 
oxideras,  så  vill  det  väl  se  ut,  som  härröide  dessa 

olikheter  i  egenskaper  från  något  annat  än  endast 

skiljaktighet  i  mekaniskt  tillstånd. 
Då  fosforsyrad  jei  noxid  reduceras  med  kol  i 

blästerprof,  så  får  man,  såsom  bekant  är,  en  re- 
gulus  af  fosforjern.  Båda  beståndsdelarne  deri 
höra  till  dem  som  hafva  stort  föreninosbecjär  till 

syret,  och  produkterna  af  föreningen  med  syret 
hafva  en  utmärkt  benäirenliet  till  önisesidi":  för- 
enins:.  Det  oaktadt  oxideras  denna  förenin";  vt- 

terst  svårt  i  glödgning,  angripes  alldeles  icke  af 
utspädda  syror  och  det  fordras,  för  alt  oxidera 
den  med  salpetersyra,  att  denna  är  ganska  stark, 

*)  Jai>  l)or  vid  tlolta  tillfdlle  äfven  i  minnet  återkalla 
det  tillstånd,  livari  kc^ppar  (örsättes  ginom  lindrii^ 
gtödgning  i  en  fortfaiande  ström  af  ammoniakgas. 
Den  är  efter  afsvalning  ljusgrå,  ytteist  skör  ocli  har 
kornigt  l)rolt.  Det  liar  visserligen  utseende  af  en 
egen  allotro}>isk  niodilikation. 
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fosforjernet  reduceradt  liil  fint  pulver  och  ntt 

blandningen  utsattes  för  en  långvarig  kokning.  H  var- 
ken fosforens  eller  jernets  egenskaper  aro  här  igen- 

känliga.  Förändringens  orsak  kan  icke  ligga  i 
deras  förening;  emedan  deras  benägenhet  alt  i 
oxideradt  tillstånd  fortfaiande  behålla  sig  förenade, 

snarare,  efter  vanliga  förhållanden,  borde  öka 

föreningsbegäret  till  syret,  den  måste  ligga  i  nå- 
got annat,  och  man  kan  svårligen  gissa  på 

något  sannolikare,  än  ett  förändradt  allotropiskt 
tillstånd,  likartadt  med  dem  som  vi  med  ut- 

märkt hos  kiseln,  chromen  och  titan.  Men  om 

detta  är  en  riktig  slutsats,  så  följer  deraf  att 
detta  allotropiska  tillstånd,  äfven  då  det  i  våra 
försök  icke  kan  frambrino:as  hos  de  isolerade  2:rund- 

ämnena,  dock  låter  framkalla  sig  i  föreningar. 
Mangan  har,  såsom  bekant  är,  efter  reduktion 

med  kol  i  ässja,  den  egenskapen  att  oxidera  sig, 
utan  biträde  af  yttre  värme,  både  i  luften  och 

med  vätgas-utveekling  i  vatten.  Men  SefstPcÖm 
har  gjort  den  märkvärdiga  upptäckt,  att  om  det 
reduceras  tillsamman  med  kiselsyra,  så  att  man 
får  en  förening,  som  håller  6  till  8  procent  kisel, 

så  bildar  det  en  regulus,  till  utseendet  ej  af  vi- 
kande från  den  vanliga,  som  icke  allenast  saknar 

dess  förut  anförda  egenskaper,  utan  som  uthärdar 
glödgniiig  utan  att  oxideras  och  som  icke  angripes 
af  kokande  kungsvatten.  Med  en  så  öfvervägande 
halt  af  mangan,  kan  denna  bristande  syrsättlighet 
icke  tillskrifvas  det  mekaniska  skäl,  att  en  kisel- 

syre-hinna  bildas,  sonj  skyddai- det  underliggande, 
ty  en  mycket  kiselhalligare  platina  låter  lösa  sig 
i  kun2[svatten.  Den  lis^^er  i  materiens  förändrade 

egenskaper  och  det  viil  då  synas,  som  hade  ki- 
seln,  i  dess  tillstånd  af  Si/3,  den  förmågan  att  öf- 
verflytta  mangan  i  tillstånd  af  Mn/3,  vid  en  tempe- 
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ratur,  hvari  mangan  ensam  behåller  sitt  primitiva 
allotropiska  tillstånd. 

Men  om  detta  kan  inträffa  med  den  leguli- 
nislia  mangan,  så  bör  denne  hafva  en  deremot  sva- 

rande oxidid,  hvari  Mnp  är  radikal,  och  kisel- 
syran  med  Si/3  till  radikal,  bör  kunna  försätta 

äfven  mangan-oxidulen  i  detta  tillstånd  och  såle- 

des frambringa  en  fullkomligt  indiff^erent  kiselsjrad 
raanganoxidul.  Derigenom  uppgår  ett  ljus  öfver 

naturen  af  den  nativa,  röda  mangankiseln,  Mg^iSi-, 
som  är  fullkomligt  indifferent  för  åverkan  af  de 

starkaste  syror,  äfven  då  salpetersyra  tillkommer 
såsom  högre  oxiderande. 

Man  kan  der  vid  icke  förbise,  att  hvad  som 

är  möjligt  med  en  metall,  som  hörer  till  de  elektro- 
positivare  vetenskapen  känner,  också  bör  kunna 

inträff*a  med  andra  lika  elektropositiva  eller  elektro- 
positivare,  och  vi  hafva  då  en  förklaring  af  de 

många  silikater  med  starka  baser,  sådana  som  al- 
kalier  och  alkaliska  jordarter,  manganoxidul,  jei  d- 
oxidul  m.  fl.,  h vilka  äro  fullkomligt  indiÖerenta 
emot  de  starkaste  reagentia,  h varmed  de  på  våta 

vägen  behandlas. 
Deraf  skulle  då  följa,  att  alla  grundämnen 

kunna  hafva  ett  allotropiskt  tillstånd,  som  svarar 
till  de  här  omtalade  och  med  bestämdhet  kända 

C/3,  Sip,  Cr/3  och  Ti,3,  men  att,  om  det  ock  icke 

lyckas  att  frambringa  detta  tillstånd  hos  det  iso- 
lerade grundämnet,  så  kan  det  dock  uppkomma 

då  det  befmner  sii^  i  förenin^r  med  ett  annat  qrund- 

ämne,  som  lättare  låler  bringa  sig  i  detta  till- 
stånd, när  de  omständigheter  inträfla  ,  som  försätta 

detta  sednan?  grundämne  i  det  tillstånd,  som  vi 
utmärka  med  ̂ 3. 

Få 
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På  detta  sätt  blefve  det  begripligt  h vårföre 

ur  de  föreningar  af  antimonsjra ,  tilansyra ,  tantal- 
syra,  kiselsyra  ni.  fl.,  med  metalloxider,  som  på 
våta  vägen  beredda,  så  lätt  lemna  basen,  intet 
spår  dera!  kan  utdragas,  sedan  föieningen  genom 
glödgning  inträdt  i  det  andra  tillståndet,  emedan 
öfvergången  af  syrans  radikal  till  tillståndet  bar 
medfört  öfvergång  till  samma  tillstånd  äfven  för 
basens  radikal. 

Öfverblickar  man  då  det  stora  fältet  af  sam- 

mansatta oorganiska  kroppar,  som  hittills  äro  kände, 

så  finner  man  spridda  exempel  på  föreningar  emel- 
lan grundämnen  af  olika  slag,  h  v  il  ka  synas  böra 

till  det  radikalernas  tillstånd,  som  vi  bär  kalla 

och  som  utvisa  att  största  delen  af  kända  grund- 
ämnen kunna  deri  inträda.  Så  visar  t.  ex.  den 

indifferenta  cbromcbluriden ,  att  sallbildare  kunna 
delta2:a  i  detta  tillstånd. 

Qväfkolets  svårförbrännlighet  kan  härröra 
deraf,  att  det  innehåller  kolet  i  form  af  C/3.  Men 

svårförbrännligbeten  af  QvälFosforen,  låter  icke 

förklara  sig  på  annat  sätt  än  att  fosforen  deri  be- 
finner sig,  likasom  i  fosfoi  jernet,  i  det  tillstånd 

af  indifferens,  vi  bär  beteckna  med  p.  Vill  man 

gå  längre  med  gissningen,  så  låter  det  förmoda 

sig  att  qväfgasens  fullkomliga  indifferens  för  för- 
eningar ligger  deri,  att  den  alltid  befinner  sig  i 

<letta  tillstånd  och  att,  då  den  förenas  med  syre 
eller  väte,  omständigheterna  måste  förflytta  den 
derur. 

Framför  andra  kroppar  äro  i  detta  hänseende 

att  märka  de  nyligen  af  Balmäin  upptäckta  för- 
eningarne af  bor  och  qväfve  med  metaller.  Sjelf- 

va  kaliumföreningen  är  olöslig  i  vatten,  syror, 
kungsvatten,   oxideras  icke   vid   glödgning  i  torr 

K.  v.  Ahad.  Uandl.  7843,  2 
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syrgas  och  förändras  icke  då  den  glödgas  lindrigt 

i  en  ström  a  t"  torr  chlorgas. 
Hvad  jag  nu  föredragit  utgör  visserligen  allt 

för  mycket  en  skörd  från  gissningarnes  fält;  men 

de  åsigter  jag  framställt  synas  icke  sakna  all 
grund;  ämnet  förtjenar  att  tagas  i  öfver vägande 
och  då  flera  forskare  komma  att  deråt  skänka  sin 

uppmärksamhet,  skall  säkert  det  för  mycket  vå- 
gade i  de  gissningar  jag  framställt  blitva  ntsof- 

radt,  men  också  det  som  deri  kan  vara  väl  grun- 
dadt  blifva  betydligt  utvidgadt. 



Observationer  öfver  Riillstensräff- 

lornas  riktning   i  Norige 

af 

A.  SJLJESTRÖM. 

Under  den  resa  jag,  såsom  forordiiad  alt  åtfölja 

den  till  Spilzbergen  och  Finmarken  år  1838  nt- 
rnstade  Fransyska  vetenskapliga  expedition,  haft 
tillfälle  att  göra  genom  flere  delar  af  Norige, 

bar  jag,  sA  mycket  tiden  och  omständigheterna 
det  tillåtit,  sökt  att  studera  förhållandet  med 

rullstensräfflorne  samt  deras  riktning,  på  h vilket 
fenomen  Professor  Sefströms  afhantliing  derom  uli 

Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  för  1836, 
fästat  så  stor  uppmärksamhet,  och  jag  får  härmed 
äran  meddela  mina  undersökningar  i  detta  afseentle. 
Men  för  att  sti  axt  tillkännagifva ,  hvilka  trakter 

uti  Norrige  jag  besökt,  torde  det  tillåtas  mig  alt 
i  största  korthet  framställa  min  marschruta.  Jag 

afreste,  i  Maj  månad  nämde  år,  ifrån  Stock- 

holm öfver  Jemtland  samt  ned  igenom  V^cer- 
och  Stör-dalen  till  Throndhjem;  derifrån  sjöledes 
till  Hammerfest,  h varifrån  jag,  efter  att  hafva 
deltagit  i  resan  till  Spitsbergen  samt  öfvervintiat 
uti   Alten  i  Finmarken,   i  Juni    månad  följande 

*)  För  att  rätt  förslå  denna  afhandling,  torde  läsaren 

förskaffa  sig  någon  ljenh*g  karta  öfver  Norige,  i 
livilket  afseende  jag  icke  vet  någon  bättre  att  re- 

kommendera än  Prahls. 
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äret  återvände  till  Tlirondljjeni ;  dit  återkommen, 

tog  jag  vägen  geiioiii  Guledalen,  öfver  Dovrefjäll 
samt  ned  is^enom  Guldbrandsdalen  och  vidare  »e- 

nom  Land,  Jiadeland  och  Pungerike  till  Chri- 
stiania,  efter  att  hk  väl  förut  ifrån  Lillehammer 

hafva  gjort  en  omväg  vesterut  öfver  Filefjäll  till 
Leirdalsören  och  Justadalen  vid  Lognefjorden,  så 

att  jag  då  på  trenne  särskilta  punkter  hade  öf- 
verstigit  den  stora  fjällryggen.  På  alla  ställen, 
som  jag  sålunda  besökt,  har  jag  alltid  på  de  fasta 
berghällarne,  der  ytans  beskaffenhet  det  tillåtit, 
kunnat  upptäcka  räfflor  samt  urskilja,  huru  en 
sida  af  hällen  är  afrundad  och  liksom  slipad, 
under  det  den  motsatta  stupar  med  mer  eller 
mindre  branta  och  skarpkantiga  afsalser;  så  att 
detta  fenomen,  förut  observeradt  i  Sverige,  således 
är  allmänt  för  hela  den  Skandinaviska  halfön. 

På  Spitsbergen  deremot  kunde  ingenting  i  detta 

afseende  observeras;  ty  bergen  bestå  der  af  en- 
staka spetsiga  käglor,  h vilkas  ytor  äro  förvittrade 

och  betäckta  med  nedrasade  stenar,  så  att  all  un- 
dersökning är  omöjlig. 

Hvad  riktningen  af  läfflorna  angår,  så  är  den 

mycket  olika  på  olika  ställen  och  tyckes  i  all- 
mänhet rätta  sig  efter  fjällryggens  sträckning,  så- 

som de  observationer  jag  går  att  anföra  närmare 

skola  utvisa.  Jag  måste  likväl  på  förhand  till- 
kännagifva,  att  dessa  observationer  ingalunda  äro 

på  h varje  ställe  utförda  mod  all  den  noggrannhet, 
som  endast  genom  en  detaljerad  undersökning  af 
hela  nejden  kan  erhållas;  hvartill  skulle  erfordrats 

en  mångdubbelt  längre  tid,  än  jag  haft  att  an- 
vända på  resan.  Svårigheten  att  göra  rält  nog- 
granna obsersationer  ölver  rälHornas  riktning  är 

ock  mycket  slörre  i  INonige  än  i  Sverige,  i  h vil- 
ket sednare  land,  såsom  mindre  berqi<>t,  man  är 
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mindre  bloUställd  att  vilseledas  af  sidoiaiUor  ocli 

det  i  allmänhet  är  tern  ligen  lätt  att  på  li  varje 
ställe  utröna  normaldirektionen.  Helt  annorlunda 

är  förhållandet  uti  de  trånga  Norrska  dalarne,  in- 
iieslutne  emellan  ]>ergsryggar  med  högre  eller  lägre 

spetsar:  i  dalbotlnarne  lörekojuma  räfflorna  jm- 
nigast,  men  observationerna  äro  ock  der  natur- 

ligtvis aldra  osäkrast,  då  frå^a  ar  om  normalrikt- 

ningen;  Ijällryggjune  äro  i  alhnänhet  förvittrade 
och  sönderfallna,  så  alt  man  der  finner  få  räfflor 

och  hvad  de  högsta  topparna  beträffar,  så  har 
detta  alltid  varit  händelsen  der  jag  rest.  Jag  har 

således,  utojn  de  få  räfflor  jag  på  höjden  af  fjäll- 
ryggen iunnit,  för  det  mesta  måst  åtnöja  mig 

med  att  observera  på  lägre  bergsträckningar  eller 
enslaka  häliar  uti  dalbotlnarne,  der  dessa  varit 

någorlunda  vidgade  samt  sidobergen  ej  mycket 
höga,  och  så  långt  som  möjligt  ifiån  de  sednare. 
Med  dessa  försigtighetsmålt  tror  jag  mig  ej  hafva 
kunnat  be^å  allttor  störa  missta»  vid  beslämman- 

det  af  räfflornas  direktion  och  de  möjliga  felen 

kunna  i  alla  fall  ej  väsendtligen  ändra  det  resul- 
tat af  observationeina ,  h varpå  jag  framdeles  skall 

utbedja  mig  att  i  synnerhet  få  fästa  uppmärksam- 
heten och  h vilket  egentligen  ej  är  beroende  af  en 

på  några  grader  noggrann  bestämmelse.  Hvar  och 
en  som  känner  den  Norrska  fjäi  I  naturen  inser  lätt 
h vilken  ofantlis:  tid  en  sådan  bestämmelse  nöd- 

vändigt  på  hvarje  ställe  måste  fordra,  om  den 
äfven  för  öfrigt  alltid  låter  verkställa  sig,  hvilket 

synes  mig  högst  osäkert  på  grund  af  de  stora 

variationer  —  stundom  på  samma  ställe  uppgå- 

ende till  ett  streck  på  kompassen  och  deröfver  — 
som  jag  ofta  haft  tillfälle  att  iakttaga,  oaktad  t 
den  generella  öfvercnsstämmelsen.  Men  sådana 

detaljerade    undersökningar   af    särskilta  ställen, 
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som  utan  IviFvel  skulle  lemna  högst  intressanta 

upplysningar,  hafva  måst  jemnas  åt  andra,  som 
deipå  kunna  uppoffra  den  nödvändiga  liden, 
hvilket  för  mig  ej  varit  möjligt;  och  jag  skall 
anse  misf  hafva  vunnit  ändamålet  med  mina  iakt- 

tagelser,  om  de  kunna  äimu  mera  rikta  uppmärk- 
samheten på  det  ifrågavarande  ämnet,  samt  tjena 

kommande  observatörer  till  någon  vägledning. 

Jag  går  nu  att  anföra  sjelfva  observationerna, 

hvarvid  jag  alltid  skall  angifva  de  direkta  aHäs- 

ningarne  på  kompassen.  För  reduktions  verkstäl- 
lande till  astronomiska  meridian,  får  jag  uppgifva 

deklination  på  de  ställen,  hvarest  jag  genom  de 
sed  nast  gjorda  observationer  har  mig  den  bekant, 

nenj Ii 2:en  uti  Alten  i  Finmarken  11°  och  i  Thrond- 

hjem  20°  vestlig  '•').  —  Stötsidans  läge  skall  an- 
gifvas  efter  hufvud väderstrecket. 

§.1. Observationer  under  vä^en  från  Stockholm 

till  Throndhjem, 

1  .Emellan gästgif varegårdarne  Fax- 
elfven   och  Aber^  i  Jemtland 
tinnes  en   väl   räfilad  häll  vid 

landsvägen,  på  h vilken  räflioi- 

nas  direktion  är  N.  29°  Ost  ■••■•■^) 
2.  På  högsta    punkten   af  vägen, 

nära  riksgränsen  N.  28°  Ost. 
Slötsidan  är  på  begge  ställen 

("ä  Norr. 

På  Areskiitan  syntes  inga  räillor. 

*)  Jag  anför  ej  minuterna,  såsom  ej  bohötligt  för  den 
närvarande  Irågnn. 

*)  Med  denna  beteckning  menas,  att  lafllornas  riktning 
går  29^*  Öster  om  Kompassnålens  ̂ 'ordända. 
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3.  Pa  Iveniie  hällar  uti  en  större 

da  I  opp  11  i  lig  eiriellaii  gästgifvare- 
gåidarne  Hofva  och  H aminen 
i  Stör  dal  en  dilFererar  rälflornas 

direktion  14-^;  medium  af  be£rire 
observationerna   är  N.  55".5  Vest. 
Stötsidan  åt  öster. 

4.  På  Munkholmen  utanHir  T  rond- 

hjem  i  fjorden,  belägen  unge- 
fär I  mil  fl  ån  södra  landsidan, 

hvarest  inga  höga  berg  finnas, 

men  Ii  a  2  från  den  norra  .  .  N.  19°  Vest. 
Stötsidan  ät    Sydost j,    h vilket 
äfven  observerats  på  flere  andra 
hällar  i  samma  trakt,  der  rälF- 

lor  ej  varit  synliga. 

§  2. 
Observationer  uti  nejden  af  Ätten 

i  Finmarken, 

(Se  bifogade  Karta). 

Då  jag  hört  den  tankan  framställas,  i  olikhet 
med  Professor  Sefströms  hvpothes  öf ver  den  kraft 
som  förorsakat  rälHorna,  att  de  nemligen  skulle 
vara  en  följd  af  vattnets  åverkan  på  en  lid  då 

bergen  sköljdes  af  hafvet,  sä  ansåg  jag  det  vara 

af  intresse  att  noggrant  på  h varje  punkt  under- 
söka någon  klippa  belägen  vid  hafvet,  för  att  se 

räfllornas  förhållande  vid  den  närvarande  hafs- 

niveauen.  Måhända  skall  en  sådan  detaljerad  un- 
dersökning af  ett  särskilt  berg  äfven  i  annat  af- 

seeude  hafva  något  intresse.  Jag  valde  härtill 

en  klippa  belägen  vid  Allenfjord  nära  intill  han- 
delsstället Bossekop  uti  Altens  distrikt,  på  östra 

sidan  sammaiihän«ande  med  fasta  landet,  men  för 

öfrigt  omgifven  af  hafvet;  den  linnes  i  större  skala 
i  hörnet  af  kartan.     Hon  består  af  tvenne  stora 
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qvartsniassor  A  och  B j  hvilaiide  på  eu  utomor- 
dentligt hård  lerskiffer,  som  framträder  uti  de 

smärre  låga  hällariie  bj,  c ,  dj,  e ,  j\  g.  —  A. 
uppstiger  utefter  1)  2)  3)  5)  lodrätt  ur  hafvet, 
men  den  öfre  horizonlela  kanten  är  afrundad  och 

slipad,  likasom  äfven  den  vertikala  vid  5);  dess 
största  höjd  är  vid  4)  45  fot.  Derifrån  sänker 

den  sig  obetydligt  och  är  ända  till  ̂   nästan 
jemn  samt  beläckt  af  jord.  Ifrån  1)  sluttar  den 

åt  sydost  långsamt  ner  åt  stranden  och  det  till- 
stötande landet  samt  är  då  väl  slipad.  Emot 

liällarne  a)  och  b)  stupar  den  brant  ner;  dessa 
som  endast  höja  sig  några  fot  öfver  hafsytan  äro 
äfven  slipade  och  väl  räfflade,  likasom  ock  södra 
sidan  af  c).  Den  sednare  uppstiger  mot  öster 

till  jemnhöjd  med  jordplatåen  på  A  samt  stupar  mot 
norra  sidan  med  skarpa  branter  ner  till  hafvet. 

Här  sluttar  jordplateauen  nedåt  hafvet  och  bil- 
dar emellan  A  och  B  ett  trångt  pass.  —  B  hö- 

jer sig  utefler  jordplatån  alldeles,  eller  nästan  alldeles 

lodrätt  och  har  vid  a)  141  fots  höjd'-);  den  öfre 
horizontela  kanten  är  äfven  här  afrundad  och  sli- 

pad. Ifiån  cl)  sänker  berget  sig  åt  öster  och  har 
vid  p)  110  fots  höjd,  men  utgör  på  hela  denna 
sträckning,  med  några  få  afsatser,  nästan  en  jemn 

yta.  Vid  ̂ )  blir  södia  slutUilngen  långsam  och 
väl  slipad  ända  emot  den  genom  en  fördjupning 
ifrån  B  skilda  lägre  beighälleii  h),  som  likaledes 

på  den  södra,  eller  rättare  sydöstra,  sidan  är  af- 
rundad och  slipad.  På  den  norra  eller  nordvestia 

stupar  den  deremot  med  branta  skarpkantiga  af- 
salser,  likasom  hela  B  utefter  noira  och  vestra 

sidorna.  Vid  ̂   (nedanför  ct)  der  B  nästan  lod- 
rätt stupar  i  hafvet  är  den  utslående  kanten 

afrundad  och  slipad;  norrut  der  den  är  af  ungefär 
samma  höjd  som  /i,  stupar  berget  brant  ner  med 

*)  Å  kai1;ui  orätt  114. 
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ojemna  afsalser;  men  jlan  af  a)  är  afrundacl. 

Emellan  e)  och  f)  är  sluttningen  likaledes  myc- 
ket ojemn  och  brant  samt  är  fylld  med  en  mängd 

större  och  mindre  lösa  stenar.  Emellan  y)  och  g-) 
stupar  det  med  branta  lodräta  afsatser  mot  haf- 
vet,  men  emot  sjelfva  hälla rne  y)  och  g)  äro  dess 
lutningar  ifrån  ̂ ) ,  hvarest  det  brant  går  ned  i 
hafvet,  jemnsluttande.  Dessa  begge  hiillar  äro  10 
a  12  fot  höga. 

På  alla  de  nämde  smärre  hällarne  syntes 
tvdlis:a  räfflor  i  stort  antal,  som  oincro  ända  ner 

under  vattenytan;  likväl  kan  jag  ej  säga  om  de 

gingo  ända  till  eller  under  dess  lägsta  niveau,  eme- 
dan sjöväxter,  som  voro  fästade  vid  bergytan, 

hindrade  mig  att  undersöka  detta.  —  Äfven  på 
q  var  Isberget  så  väl  som  B  sågos  räfflor;  men 
dessa  voro  mycket  mindre  och  af  obetydligt  antal. 

Jag  skall  nu  anföra  räfflornas  direktion  på  de  sär- 
skilta  ställena  af  klippan,  hvarvid  jag  får  anmärka, 
att  då  tvenne  afläsningar  anföras,  utmärker  detta 

räfflor,  som  ligga  bredvid  hvarandra,  men  hvil- 
kas  direktion  likväl  varierar. 

Räfflor  pä  A: 

Vid  1)  lägre  ned  på  sluttningen  N.  30°  Yest. 
högre        dito  N.  28°  Vest. 
2)  N.25°Vest. 
Räfflor  på  B: 

Vid  g)  nederst  på  sluttningen  .  N.  30°  Vest. 

högre  upp  N.  30°;  28°  V. 

ännu  högre  upp  N.  24°.  5  V. 
Nästan  högst  opp  på  berget, 

obetydligt  på  norra  slutt- 

ningen N.  19°. 5;  21°  5  V. 'N.  30°  V. 

På  särskilta  ställen    hö^st  upp 

o. 

N.  27°  V. 
N.  23° 5  V. 

27°  V. 
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På  sluUiiingeii  emellan  (/)  och 

(o)  äro  också  räfflor  nära  ha f- 
veL,  neniligen  lörst  på  den 
Jångsarumare  sluttningen  åt 

g-,hvarest  deras  direktion  är: 
vid  ̂   N.  25«;  22°.5  V. 
vid  v  N.  25";  2T  V. 

Nedanför  det  sednare  stället  på 

bergets  brant  i  hafvet;  olvan- 
för,  högre  på  fjället ,  närmare 

en  på  något  afstånd  uppstå- 
ende hög  afsats,  ses  några 

räfflor   gå   åt  N.  420Vest. 

Vid ^ ■■•'), på  sluttningen  vid  hafvet  N.  36"  Vest. 
Vid  (>j),  (^),  {h),  (x),  h  var  uti 

berget  mycket  ojemt  sluttar 

ner  till  hafvet  synas  ock  räff- 
lor, som  gå: 

\\å(yi\  på  sluttningen  åt  (/),  N.  23"  V. 

(Y),  högst  på  den  lilla  hällen  N.  21"  V. 

(^)  .  .  .  .  ,  N.  20";  23"  V. 

(x),  på  syd  vestra  sluttningen  N.  15";  18"  V. 

RåJJlor  på  [a): 

Längst  ned  mot  (5)  N.  26"  Vest. 

{N.  18
"  V. 

N  15"-  21"  V 

RäJPor  på  {b): 

Närmast  åt  [a):  vid  stranden  .  N.  17"  V. 

litet  högre  upp  N.  19".ö;  21".  V. 
Längre  åt  norr  N.  16".5;  19"  V. 

Längst  åt  norr  mot  {c).  .  .  :  .  N.  26^.5;  25"  V. 

På  (c)  syntes  inga  tyli^a  räilloi-. 

*)  Do  grekiska  bokstiifs  ci  iia  saknas  ofta       Kai  tan.  Red. 
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Räfflor  pä  {(1): 

Ytan  af  denna  häll  är  dels  myc- 
ket förvittrad,  dels  höljd  af  jord 

och  mossa,  sa  alt  höi>st  fä  läfF- 

lor  syntes,  h vilka  voro  orediga 

och  sinsemellan  mycket  differe-^ 

rade,  nemligen  vid  (V>  ....  J  ̂.  1 9^;  14^.5  V. 

(2)   JN.  18°  V. 

(3)   N.  10°;  11°  5  V. 

Räfflor  pä  [e): 

Ytan  är  äfven  här  mycket  ojemn 
ocli  skroflig;   få   räfHor  synas: 

vid  (1)   N.20°.5  V. 

(2)  N.  2()°  V. 

(3)  /N.  29°V. 
säiskilta  ställen  .  .[n.  18°  Vest. 

Räfflor  pä  (/).- 
är  rundtomkring  väl  slipad;  men 
har  emot  nordvestra  sidan  några 

skaipa  afsatser;  högst  uppå  är 

den  förvittsad,  så  att  inga  räff- 
lor der  ses: 

vid  (1)  N.26°V. 

(2)  N.31°,5V. 
läns^st  nedåt  södra 

(3) sluttningen   .  .  JN.  29°.5  V. 
midt  på  hällen  .  .  N.  25°  V. 

på  norra  sluttningen  N.  20°5.;  23°  V. 

(4)  (otydliga  räfflor)  .  .  .  N.  36°  V. 
längst  ned  på  södra 

sluttningen    .  .  N.  26°  5;  33°  V. 

högre  upp  N.26°.5;31°  V. 
vid  östra  stranden    N.  32°  ;  29°  V. 

(^) 
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Räfflor  på  (o); 

väl  slipad  på  sydöstta  sidan, 
med  skatpkantiga  afsatser  luut 
NordvesL: 

vid  (  1)  N.  36^  Vest. 

(2)  N.  37"  V. 
(3)  N.  3P  V. 

(4)  N.  40°  y. 

(5)  N.  27°  5  V. 

(6)  N.  36°;  26°. 5  V. 

(7)  N.  27°  V. 

(  8)  N.  31°;  36°  V. 

(9)  .  N.  36°  V. 

(10)  N.  37°;  40°  V. 

Räfflor  på  iji): 

jemiisliittande  och  väl  slipad  pa 
södra  och  östra  sidorna,  men 

brant  stupande  med  skarpa  kan- 
ter åt  IN  ord  vest: 

vid  (1)  högst  på  hällen  N.  31°  V. 

(2)  N.  31°;  27°  5  V. 

(3)  N.  31°;  37°  V. 

Man  ser  att  räfflorna  ganska  mycket  differera 
uti  riktning  på  olika  ställen,  och  man  kan  ej 
undgå  att,  efter  Professor  Sefströms  åsigt,  uti  den 

mera  östliga  direktion  på  [d)  och  den  mera  \ est- 

liga på  ['^)  igenkänna  effekten  af  en  sugning  på 
båda  sidor  om  klippan.  Likaledes  finner  man, 
huru  betydligt  direktion  ofta  på  samma  ställe 
dilFcrerar  hos  olika  räfflor.  I  sammanhang  med 

det  scdnarc  förhållandet  torde  det  ej  vara  ur  vä- 
gen alt  onmämna  något,  som  jag  på  flera  ställen 

haft  tillfälle  att  observera,  nemligen  tväriäfllor, 

som  skära  de  öfriga  under  ganska  slora  vinklar, 
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men  h vilka  vanligtvis  endast  i  obetydligt  anlai 
äro  närvarande. 

För  att  erhålla  normaldirektion  uti  denna 

trakt  har  jag  gjort  flere  observationer  på  de  näst- 
gränsande fjällen.  Dessa  medtogo  en  ganska  lång 

tid  i  anseende  till  svårigheten  att  bestiga  vissa 
fjäll  samt  undersöka  deras  särskilta  delar.  Det 

oaktadt  lyckades  jag  ej  att,  inom  de  gränser  jag 
hade  hoppats,  bestämma  den  sökta  norm  al-di- 

rektion, emedan  räfflorna  på  de  olika  observations- 

stälkna  allt  förmycket  dilFererade  uti  riktning;  och 

jag  skulle  nästan,  på  grund  häraf  samt  af  hvad 
jag  på  andra  ställen  observerat,  vilja  sluta  att 
nian  uti  fjälltrakter  förgäfves  söker  att  för  ett 
större  distrikt  erhålla  en  normaidirektion  med. 

samma  finhet  i  bestämmelse  som  på  slättlandet, 
emedan  räfflornas  riktning  är  alltför  beroende  af 

fjällens  och  dalarnes  sträckningar. 
Jag  skall  nu  anföra  de  gjorda  observationerna 

(se  härvid  den  bifogade  Kartan), 
1,  Räfflor  på  Kongshavns fjäll j  beläget  Nordost 

från  Bossekop.  —  På  högsta  sträckningen 
deraf  732  fot  öfver  hafvet  (v.  Buch  har  en- 

dast uppgifvit  575  fot;  men  jag  har  ej  skäl 
att  misstänka  något  särdeles  fel  uti  min  be- 

stämmelse, för  h vilken  noga  korresponderande 
barometerobservation  gjordes  i  Bossekop)  syntes 
få  och  otydliga  räfflor,  utom  på  ett  ställe  der 
de  gingo  N.  2V\s  Vest. 
På  en  flat  udde,  som  sticker  ut 

åt  öster   .  .  N.21«;  30^V. 
På  en  berghäll  på  södia  sidan, 
skild  genom  en  fördjupning  från 

det  större  fjället  .  N.  43*^  V. 
h vilken  vestligare  riktning,  efter 
Professor  Sefströms  theori,  väl 



30 

får  tillskrifvas  elTeklen  at  det 

framför  varande  höf^ie  bers^et. 

Berget  är  väl  slipadt  på  syd- 
östra sidan  men  brant  stupande 

åt  Rordvest,  h vilket  äfven  är 

förhållandet  med  de  öfriga  fjäl- 
len jag  går  atl  anföra,  så  att  jag 

ej  vidare  skall  omnämna  detta 
för  b  vart  och  ett  sä  i  skilt. 

Puijjlor  på  Månsbackberget  j 

svd-svdve^^t  från  Bossekop,  unge- 
fär 3(30  fot  höst. opp, 

På  flera  särskilta  slällen  höat 

varierande  räfflor    ........  X  3P;  42°  V. 
På  flere  smärre   hällar  belägna 

sydost  derom  .  .       27°;  30°  V. 
^len  på  en  annan  häll  nordvest 
om  och  tätt  under  berget  var 

riktningen  nivcket   mera  vestlig 
ända    tdl  .  /  ^.  5()°  V. 
På  en  enstaka  käll  som  liofrer  uti 

moraset, hvilket  skiljer  Månsback- 
bers^et  och  Skåddarne  varierade  22°:  34°  V. 

3.  Räfflor  på  Skåddarne ,  ungefär 

15  å  1600  fot  högt.  Under  upp- 
sånoen  från  nordöstra  siilan  blir 

riktningen  allt  mer  och  mer  öst- 
lig och  högst  på  fjället,  åt  dess 

södra  ända,  förekomma  vmnigt 
räfflor,    varierande    i  tlirektion 

emellan  ^.  8°;  1G°Vest. 
På  den  nord-nordvestiiga  delen 
af  berget   var    riktningen  ännu 

mera  östlig  och  varierade  emelhui  N.  7°;  15°  Ost. 
På  Siikavare  J  jall  nnclhui  Q  ven- 

viken och  K</iiJ'urd  en  via  öf- 
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verallt  förvittrad,  så  att  endast 

några  få  otydliga  räfflor  kunde 

upptäckas,  h vilka  gingo  ungefär 
i  samma  riktning  som  de  sist 
anförde. 

5.  f^id  KcÅafiord  på  nedersta  slutt- 
ningen af  Storvands  fjället  följde 

räfflorna  dalens  riktning  och  gin- 
go således  mycket  mera  Östligt; 

men  högre  upp  åtei  togö  de  en 
mera  vestlig  direktion.  Som  ytan 

likväl  var  mycket  förvittrad,  syn- 
tes endast  få  räfflor;  de  tydli- 

gaste jag  fann  ofvanpå  fjällryg- 

gen gingo  \  .  N.  5^;  10^  Ost, 
men  nära  högsta  toppen,  som  är 

den  högsta  i  nejden  och  uppsti- 
ger ända  till  3027  fot,  har  Herr 

Thomas,  Öfverstigare  vid  Kaa- 

fiords  koppargrufva ,  funnit.  .  .  N.  30^  Vest. 

5.  På  Reipasvare beläget  öster 

om  Altenelf,  något  lägre  åt  Skåd- 

darne,  syntes  på  flere  ställen  tyd- 
ligt räfflor  varierande  i  direktion 

emellan   ]N\  2()«— 30°  V. 

Dessa  äro  de  hufvudsakligaste  observationer 

jag  gjort  uti  nejden  af  Alten.  Emellan  Alten  och 
Hammerfest  såg  jag  ock  på  flere  ställen  räfflor 
\id  hafsstranden,  men  hade  ingenstädes  tillfälle 
till  en  noggrannare  undersökning,  h vårföre  jag  ej 
skall  anföra  några  af  de  observationer  jag  gjorde. 
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§  3. 
Observationer  under  vägen  från  Hammar- 

fest  till  Christiania. 

1.  Vid  Boclöe  (vid  ungefär  67°  15' 
latitLid),   på  en  holme  utanför 

staden  X.  48^5  ̂ 'est. 

2.  Vid  Sömnäs  (ungefär  65^25' bredd) 
i  skadligaste  delen  af  Nordlandens 
Amt,  på  flere  berghällar  vid 
stranden  många  utmärkt  tydliga 

räfflor  varierande  omkring  .  ,  .  N.  45° — 50°  Y. 
Stötsidaji  på  begge  ställen  åt 

Sjdost.  Dessa  observalionei"  gjor- 
des under  ångfartygets  uppehåll 

på  de  nämde  ställena;  men  tiden 

medgaf  ej  att  undersöka  några 

högre  bergsträckningar  i  grann- 
skapet. 

3.  På  Munkholmen  i  Throndhjems- 

fjorden    (samma  observationer 

som  förut  i  §.  1.  är  anförd)  .  .  X.  19°  Vest. 
4.  Söder  om  Throndhjem  uti  Gu- 

ledalen och  Sogne-elfsdalen  är 
stötsidan  alitjemt  belägen  åt 
söder  samt  rälHornas  direktion 

nästan  rätt  efter  magnetnålens 
norr  och  söder,  ehuru  varierande, 
först  åt  vester,  sedan  åt  öster, 
så  att  den  ;  mil  söder  om  Garlie 

gästgifvarcgård  är  hela  l5°  östlig. 
I  mil  söder  om  Sunset  gästgif- 
varegård  syntes  l  iilllur,  som  gingo 

i  en  mycket  vesllig  rikning,  neml.  N.  37°  Vest. 
livilken  fortfar  ända   till  söder 

om 
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om  Rilse  gäslgifvaregård,  att 
döma  efter  slötsidans  läge,  ty 
tydliga  räfflor  sågos  ej.  Ännu 

ungefär  1  mil  sydligare  var  rikt- 
ningen mycket  vestiigare,  men 

de  räfflor,  som  der  observerades, 

voro  högst  få*  Stöt  sidan  åt  sjdost. 
Längre  söderut  i  Drivelfvens 

dalsträekning,  emellan  fjällstu- 
gorna Drivstuen  och  Kongsvold^ 

återtaga  räfflorna  sin  nordliga 
riktning  samt  gå,  med  variation 
af  ett  sti  eck  åt  Öster ,  nästan  rätt 

i  norr  och  söder;  stöt  sidan  allt^ 

jemnt  åt  söder. 
På  högsta  fjällryggen  fann  jag 

endast  några  få  räfflor  under  upp- 
gåendet till  Snöhättan  ifrån  fjäll- 
stugan Jer  kin.  vid  3805  fots 

höjd  öf ver  haf vet ,  der  deras  rikt- 

ning var  ,  .  .  N.  37°  VesL 
På  sjelf va  Snöhättan  är  den  enda 
från  snö  fria  ,  sydöstra  sidan  helt 
och  hållet  betäckt  med  lösa  ste- 

nar, så  att  ingenting  der  kunde 
observeras. 

5  Ännu  på  södra  sluttningen  af 

fjället,  nära  Z>/e^  den  första  gäst- 
gifvaregård  söder  om  fjället,  är 
stöt  sidan  belägen  åt  söder ;  men 

emellan  gästgifvaregårdarne  Ha- 
uen  och  Laargaard  ( vid  lands- 

vägens öfvergång  på  venstra  sidan 
om  Laugen  elf)  blir  förhållandet 

oravändt,  så  att  på  flera  väl  räfF- 

K.  V.  Akad.  Handi  7843,  --^ 
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lade  hälhir,  stöt  si  elan  /ig  ger  ut 
norrjUndv-V  del  l  iiHlorna  gå  nästan 
rätt  i  noir  och  söder.  Detla 

förliållnride  fortfar  sedan  att  äga 
rum  uli  hela  Guld])raHdsdaien. 

Räfllor  observerades  pä  flera  stäl- 
len, såsom  nära  Lösväs  iiäslgif- 

varegård,  der  deras  riktning  var  N.  5^0sf, 
I  mil  söder  om  Moshus  gästgif- 

varegård  N.  6^  Ost, 
och  delta   är   hufvud  rik  In  ingen 
ända  ned  till  Mjösen. 

6.  Ungefär  %  mil  från  Lands  kjr- 
ka  vid  norra  ändan  af  sjön  Känds- 

fjorden  är   räfflornas   direktion  IN  29^  Ost. 
jNäo^ot  mera  åt  söder  är  den  än- 

nu  mera  östlig,  men  endast  få 
räfflor  observerades. 

7.  i  mil  söder   från   Sands  gäst- 

gifvaregård  .  N.  26°  Osf, 
Sedan  återgår  direktion  åt  norr 
och  är  vid 

8.  1^  mils  afstånd  från  Sand,  på 

en  bei  s^häll  vid  landsväiren  .  .  .  IS.  6°  Ost. 

9.  I  mil  söder  om  Granvolds  gäst- 

gii  varegård  N.  15°  Ost. 

10.  Vid  AsJx's  gård  vid  Tjrisfiord 
i  Ringerike  N.  25°  Ost. 

11.  Slaxt  söder  om   Krogklefven  N.  16°  Ost. 

12.  Längre  fram  i  Krogskogen  nä- 

ra Midskugen  N.  15°  Ost. 

13.  På  Egrherg  vid  Christiania  .  N.  30°0st.(?) 
På  alla  dessa  slällen  är  stot- 

sidan  ut  norr. 
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§  *• 
Observationer  under  vågen  från  Lille  kam' 
mer  till  heirdalsören  samt  uti  Justedalen. 

Emellan  Lands  kyrka  och  Bru- 
flats  gästgifvaregard  syntes  inga 
räfflor:  flere  mindre  berghällar 

lågo  i  dagen,  men  dessa  voro 

högsl  ojemna  i  ytan  och  ingen- 
ting kunde   bestämmas  i  detta 

1.  afseende.  Vester  om  Bruflat^ 

på  den  höga  bergsträckningen 
Thonåsen^  öfver  hviiken  vägen 

går  emellan  Bruflat  och  Fryden- 
lund,  äro  på  flere  ställen  ut* 
märkt   tydliga   räfflor,   h  vilkas 

riktnins:  är  ....  N,  63°  Vest, 
med  endast  några  giaders  va^ 
riationer;  stötsidan  åt  vester. 

Denna  vestliga  riktning  fortfar 
sedan  alltjemt,  dock  närmande 

sig  mera  åt  norr: 

2.  Vid  pass  \  mil  öster  om  Frj- 

denlunds  gästgifvaregard  N.  28^  Vest. 
3.  \  mil  öster  om  Strandas    d:o        N,  43°  Vest. 

4.  i  mil  öster  om  Bejens      d:o        N.  26°  Vest. 
5.  i  mil  öster  om  Steé^s       d:o        N.  57°  Vest» 

Stötsidan  är  på  alla  dessa  stäl- 
len åt  nord  vest.  Observationerna 

äro  gjorda  på  enstaka  berghällar 
uti  temligen  breda  dalöppningar^ 
långt  ifrån  sidoberg,  h vilka  ock 

äro  af  obetj^dlig  höjd. 
Närmare  Tune  gästgifvaregård 

är  räfllornas  riktning  ännu  vest- 
liga re,  men  blir   återigen  vid 
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6.  Skogstad  N.  49^  Vest. 
Stöt  sidan  alltjenit  åt  nordvest. 
Härifrån  kommer  man  upp  pä 

högsta  fjällryggen  och  näsla  sla- 
7.  tion  är  fjällstugan  Njstuen. 

Emellan  den  secliiare  och  när- 

maste fjällstuga,  Maristueii,  pä 

den  platsen,  uppå  h^ilkell  Su- 
letinden  (5500  fot  öfver  hafvet) 
höjer  sig,  samt  norr  om  denna 
fjällspets,  syntes  flere  räfflor  uti 
direktion   N.  38^  Ost. 
stöt  sidan  åt  norr.  På  sjelfva 
Suletinden  funnos  insja  räfflor. 

Sidorne  af  denna  enstaka  berg- 
spets äro  alldeles  fyllda  med 

lösa  stenar.  Den  fasta  bergytan 
sticker  väl  på  ett  par  ställen 
fram,  men  är  der  förvittrad 

och  ojemn. 
8.  Emellan  Maristuen  och  J.eir- 

dalsören  följa  räfflornas  riktning 
kröknine^arne  af  den  ofantlis^t, 
nästan  blott  till  elfvens  bredil  ̂ 

sammanträngda  dalen;  men  stöt- 
sidan  dtV  alltid  åt  öster ,  än  mera 

nordligt,  än  sydligare.  På  höj- 
den af  sidobeigen  sökte  jag  för- 

^äfves  på  flera  ställen  att  finna 
nåora  rälflor. o 

9.  Samma  iörhållande  som  uti  denna 

dalsträcknino  ä<jer  äfven  rum  uti 

Justedalen  (på  noria  sidan  om 

Sognefjoi  (1),  nemligen  att  räfl- 
lorna  följa  dalens  riktning.  Stöt^ 
sidan  är   h.äi-  åt    norr;  rälflor 
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observerades    på    flere  släileii. 
Deras  riklniiig  var 

Emellan  Nigarbrceers  glacier 

och  Justedals  prestgård  obet^  d- 
ligt  varierande;  pä  flere  ställen 

omkring  N.  30^  Ost. 
\  mil  söder  om  prestgården  .  .  N.  26^  Ost. 
Nära  Rönå ,  vid  J  ustedaielfvens 

utlopp  i  fjorden  N.  27°  Ost. 

§  5. 
Förestående  observationer  hafva  blifvit  be- 

skrifna  i  öfverensstänimelse  med  Professor  Sef- 

STRÖMS  hypothes  om  oi saken  till  det  ifrågavarande 
g^eoloo^iska  fenomenet  och  den  af  honom  antas^na 
terminologi.  Det  vore  här  stället  att  söka  utreda, 
huruvida  de  i  Norrige  hittills  observeiade  fakta 
öfverensstämma  med  den  ena  eller  andra  af  de 

treiine  theorier  som  finnas  i  afseende  på  raffel- 
bildningen,  nemligen  Professor  Sefströms,  Hei  r 

Agassiz'  samt  den  nyligen  af  Professor  Forchham- 
MER  utvecklade,  hvilken  antager  hafsvattnels  rö- 

relser, under  landets  successiva  höjning,  såsom  den 

verkande  orsaken,  och  enligt  hvii ken  begreppet  om 
stötsida  och  läsida  är  om  vänd L  mot  hvad  det  är 

enligt  Professor  Sefströvis  hypothes.  Men  jag  vill 

inskränka  mig  till  att  endast  fästa  uppmärksam- 
lieten  pä  några  omständigheter,  som  otvetydigt 
följa  af  mina  egna  observationer  och  som  synas 
mig  vara  af  vigt  för  stadfästandet  af  den  ena  eller 

andra  theorien.  Först  och  främst  bör  jag  då  an- 
märka, att  fenomenets  detaljer,  iNoiiige  likasåväl 

som  i  Sverige,  i  allmänhet  väl  icke  gerna  tillåta 
någon  annan  tanke  om  dess  sannolika  orsak,  än 

att  vatten  varit  det  medium,  genom  h vilket  den 
verkande   kraften   agei  at,   ehuru  väl   jag  icke  vill 
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bestrida  att  en  del  räfflor  kunnat  förursakas  af 

jöklais  rörelser.  Se  här  löv  öfrigt  de  resultater, 
hvilka  mina  observationer  »ifvit  vid  handen: o 

1)  I  dalbutlnarne  följa  räRlurna  i  allmänhet 

noga  dalarnas  direktion,  h vilket  i  synnerhet  tjtl- 
li^rt  visat  uti  den  tränga  och  krokiga  Leirdalen 

(Leirdalself  vens  dalstreck),  h  varest  räfflornas  riktning 

alltjenit  följer  dalens  krökningai-,  under  ganska  be- 
tydliga variationer.  På  högsta  fjälhyggen  obser- 

veras helt  olika  riktningar,  såsom  man  kan  se  af 
de  få  observationer  jag  der  haft  tillfälle  att  göra, 
nemligen  i  Jemtland,  på  Filefjäll  och  Doviefjäll: 
på  det  sistnämde  voro  likväl  endast  några  få 
rälflor  synliga. 

2)  På  fjällryggens  båda  sidor  följa  dalbott- 
narnes  räfFior  motsatta  direktioner,  på  det  sätt  att 
t.  ex.  norr  om  Dovrefjäll  (h vilket  sträcker  sig  i 
öster  och  vestei),  räfllorna  gå  ungefär  från  söder 
ät  norr,  och  söder  om  Dovrefjäll  tvertom  från 

norr  till  söder  —  allt  enligt  det  antagna  begrep- 
pet om  stötsida  och  läsida,  så  att  stötsidan  så- 

ledes norr  om  fjället  ligger  åt  söder,  söder  om 
fjället  åt  norr.  Detta  förhållande  syflar  att  i  visst 
a  (seende  modiliera  Professor  Sefströms  hypothes, 
så  till  vida,  att  man  icke  utan  svårighet  kantänka 

sig  räfflorna  norr  om  Dovrefjäll ,  på  så  betydliga 

afslånd,  bildade  genom  bottenmassans  rebrousse- 

rande  undei*  nära  180  graders  \inkel  med  ström- 
mens direktion  i  ytan.  —  Man  skulle  nästan  vilja 

sluta,  att  desse  ol)ser\ ationer  hänvisa  på  sjelf\a 
fjället,  såsom  hvai  ifrån  den  verkande  kraften  skulle 
uti^ålt  ät  båda  slul tningarna  af  fjället.  Dock  bor 
ihågkonnnas,  hvad  älven  förut  blifvit  anmärkt,  att 

den  åt  norr  gående  riktningen  al  räfflorna  norr  om 
Dovrefjäll  ännu  på  sjeltva  södra  sluttningen  af 
fjället  observeras. 
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3)  Särskilt  bör  härvid  fäslas  uppiiiiirksainhet 
på  de  observaliuiier,  hvilka  blilvit  gjorda  i  Alten 
och  af  hvilka  följer,  att  räflloiiia  der  gå  ungefär 

från  sydost  åt  nordvest:  ett  föihåilande,  som  öf- 
verensstäminer  med  de  i  Finland  skedda  iaktta- 

gelser, hvilka  äfvenledes  företett  räffloi  slående  mot 

ishafvet,  i  ohka  riktning  med  dem  som  söder  om 

fjället  blifvit  observerade.  För  öfrigt  öfverens- 
stämmer  deJla  med  det  alhnämia  förhålhmde  som 

nyss  förut  blifvit  anförd  t. 
4)  Med  afseende  på  hvad  under  N:o  2,  vid 

slutet,  blifvit  sagdt,  bör  amriärkas,  att  pa  kust- 
fjällen i  Finmarken  observerats  rälllor  vid  större 

höjd  öfver  hafvet  än  h vartill  den  stora  fjällkedjan 

i  detta  landskap  uppstiger,  —  For  Öfrit^t  halva 
räfflor  observerats  ifrän  hafsni veauen  ända  till  om- 

krint(  4000  fots  höjd  deröfver;  likväl  äro  de  säll- 

synta på  de  högsta  fjällen, 
5)  På  ett  och  samma  ställe  tinner  man  un- 

derstundom tvenne  (måhända  flere)  system  af 
räfflor,  hvilka  sinsemellan  betydligt  difFereia  i 

riktning,  ehuiu  riktningen  af  dem,  som  tillhöra 
samma  system,  öfverensstämmer  inom  de  gränser 
som  vanligen  observeras.  Likväl  har  jag  härvid 
alltid  iakttagit,   att  det  ena  systemets  räfflor  äro 
mniirare  förhanden  än  det  anrlras. 





Ofver  zinkeos  atomvigtj 
af 

AXEL  ERDMAN. 

Z^iiik metallens  atom  vigt  har,  efter  äldre  försök, 

hittills  varit  antagen  till  403,226.  Nyligen'-')  har 
deiemot  Jacquelain  uppgifvit  414  såsom  varande 

den  rätta  atom  v  ig  ten.  Den  stora  olikheten  mel- 

lan denna  sednare  uppgift  och  den  förra  har  för- 
anledt  mig,  att  häiöfver  äfven  anställa  några  för- 

sök, hvilka  jag  härmed  utbeder  mig,  att  få  un- 
derställa Kongl.  Akademiens  upplysta  granskning. 

Men  innan  jag  går  att  anföra  mina  egna  för- 
sök,  må  det  tillåtas  mig,  att  förutskicka  en  kort 

framställning  af  den  metod  Jacquelain  begagnat. 

Till  alla  försöken  har  han  an  vänd  t  vanlig  i  han- 
del förekommande  zink,  uti  hvilken  han  likväl 

bestämt  vigten  af  det  kol,  jern  och  bly,  hvilka 
han  funnit  deri  ingå  såsom  förorening,  och  vid 

atomvigtens  beräknande  har  han  gjort  det  for 

dessa  ämnen  nödvändiga  afdrag.  Han  har  be- 
stämt den  qvantitet  syre,  som  en  gifven  vigt  zink 

upptar  för  att  bilda  oxid,  genom  att  lösa  zink 
dels  i  salpetersyra  och  dels  i  svafvelsyra  och  i 

båda  fallen  ur  salteina  genom  glödgning  utdrif- 
va  syrorna,  hvarvid  han  ständigt  användt  pla- 
tinadegel. 

*)  Annales  de  Ghimie  Sl  de  Physiqac,  Fevrier  1843, 
pag.  189, 
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För  alt  nu,  säsum  Jacquelain  gjort  ,  undvika 
koi  rektion  för  de  uli  zinken  ingående  flammande 
ämnena,    beslöt  jag  att  beieda    mig    ren  metall. 

Il  varvid    jag    på    följande   sätt    förfor.     Vanlig  i 

handel  forekommande  zink  löstes  i  utspädd  svaf- 
velsyra  ,    med  iakttagande  af  den    föi  sigtigheten , 
att  använda   zink  i  öfverskott    undei*    en  länsrre o 
tids  digestion,  h varigenom,  såsom  bekant  är,  de 
mera  elektronegativa  metallerna,  såsom  koppar, 

bly,  cadmium,  wismut  &c.  förblifva  oupplösta. 
Den  iiltrerade  saltlösningen  sattes  att  kristallisera, 
kristallerna  uttogos,  afdröpos  och  blandades  noga 

med  omkr  ing  4  procent  salpetei' ,  upphettades  i  en 
degel  föist  till  vattnets  utjagande  och  sedan  till 
glödgning,  för  att  sönderdela  den  s vafvelsvrade 

jernoxidul,  som  deri  innehölls.  Saltmassan  upp- 
löstes i  kokhett  vatten,  lösningen  silades  (den 

gaf  nu  med  båda  sorterna  cyanjernkaiium  ej  spåi- 
till  jern)  och  försattes  under  ständig  kokning  med 

en  kokhet  lösning  af  kolsyradt  natron.  Den  er- 
hållna fällningen  blandades  med  socker,  massan 

kolades  och  inlades  sedan  i  en  porslinsretorl,  för 

att  distilleras.  För  att  derunder  hindra  den  sig- 
bildande  zinken  att  oxidera  sig  i  retortpipen ,  in- 

passades i  mjamingen  en  späckstenspropp ,  mel- 
lan h vilkens  för  livar  gång  skeende  uttagning  en 

så  tilliäcklig  qvantitet  ren  ooxiderad  zink  hun- 

nit bilda  sig,  att  <len  kunde,  med  ett  förut  upp- 

värmdt  glasrör,  i  lorm  af  större  droppai' nedkrat- 
sas  uti  ett  nedaidör  stående  med  distilleiadt  vatten 

fyldt  käril.  Dessa  zinkdro})par  an  vändes  sedan  vid 
föisökcn  ulan  tojegående  omsjiiällning  i  degel, 
blott  efter  på  ytan  skedd  renlilning. 

Sedan  zinken  på  föienämde  sätl  bli(\it  re- 

nad, lostes  derat  en  gifv  en  (|  v  ant  i  tel  i  sal[)eter- 
syra  (Inilken  blifvit    fo«    delta  ändamål  säiskilt 
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omdisli lierad  med  sal pelersji adl  silFver  och  som 

efter  intorkning  och  giödgning  ej  lemnade  vägbar 
åteistorl)  h varefter  lösningen  intoikades  och  del 
saipetersyrade  saltet  i  glödgning  förstördes,  då 

rea  zinkoxid  återstod.  Af  vigttillökningen  beräk- 
nades sedan  naturligtvis  atomvigten.  Försöken 

anställdes  i  poi  slinsdegel '"'j ,  som  under  glodgnin- 
garne  och  vägningarne  stod  uti  en  beläckt  plati- 

nadegel. Glödgningarne  skedde  öfver  en  argandsk 
spritlaropa  och  repeteiades  så  ofta,  tills  tre  på 

h varandra  följande  vägningar  oförändradt  återgåfvo 

samma  vigl.  Den  återstående  zinkoxiden  q  var- 
höll  ingen  syra  och  visade  sig  äfven  f i  i  från  jern, 
men  hade  det  oaktadt  alltid  en  svag  dragning  åt 

lialmgult,  h vilken  egenskap  vissei ligen  måtte  till- 
komma zinkoxid,  beredd  genom  metallens  oxidation 

med  salpetersyra  och  saltets  glödgning. 

Uti  fyra    försök   erhöllos   följande  temligen 
nära  relativt  öfverensstäramande  tal: 

l:o)  1,0102  zink  gåfvo  1,2587  oxid. 

2:o)   1,2477      „  „  1,5543 
3:o)    1,2612      „  „       1,57165  „ 
4:o)  0,8525      „         „       1,06214  „ 

Atomvigten  härefter  beräknad  blir  i 
l:o)  406,519 
2:o)  406,947 

*)  Jag  hade  funnir,  att,  om  glödgningen  skedde  direkte 
uti  platinadegel,  denne  sednare  märkbart  angreps;  en 
följd  af  en  liten  del  zinkoxids  reduktion  till  metall 
och  legering  med  platinan,  som  i  kontakt  med  zink- 

oxiden anlöpt  med  blå  hinna.  Vid  dessa  i  platina- 
degel utförde  försök  erhölls  också  alltid  en  om  flere 

enheter  högre  atom  vigt  än  den  efter  försöken  i  pors- 
linsdegtl  beräknade,  ehuru  jag  aldrig  falt  den  sä  hög 
som  JACOUELAir<. 
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3:o)  406,249 
4:o)  406,649, 

hvaraf  medium  är  406,591. 

Om  detta  tal  får  antagas  såsom  det  närmast 

angifvande  zinkens  atom  vigt,  så  behöfves  i  åt- 
skilliga dess  föreningar,  livad  procentiska  sam- 

mansättningen beträffar,  en  liten  korrektion,  h vil- 
ken jag  bär  för  några  få  bar  utfört.  Efter  denna 

nya  atom  vigt  beräknad,  är  sammansättningen  bos 

Zinkoxiden      Zn  —  80,26. 
O  —  19,74. 

Svafvelzinken  Zn  —  66,9i. 
S  —  33,09. 

Zink viti iolen  Zn  —  50,26. 

S  —  49,74. 



Om  jernets   atom  vigt; 

af 

L.  F.  SVANBERG  och  E  C.  JNTORLIIV. 

Beslämraandet  af  de  enkla  kroppanies  alom  vigler 
hafva  redan  i  flera  decennier  utgjort  föremål  för 
de  mest  noggranna  kemiska  undersökningar.  Att 

man  i  förstone  ej  kunde  komma  till  den  fullkom- 
ligaste kännedom  om  dessa,  var  af  fleia  skäl  gan- 

ska naturligt,  dels  deraf  att  de  kemiskt  instru- 
mentella  delarne  ej  då  voro  till  deras  närvarande 

fullkomlighet  uppdrifna,  dels  äfven  deraf  att  me- 
toderna,  att  ifrån  skiljaktiga  håll  kontrollera  de 

funna  talen,  ej  voro  så  utbildade  och  kända.  Med 

hvilken  ytterlig  noggrannhet  Berzelius  dock  an- 
gifvit  de  flesta  enkla  ämnens  eqvi valenttal,  är  i 
hög  grad  förvånande,  i  synnerhet  då  man  tager  i 
betraktande  alla  de  mångfaldiga  svårigheter  han 

i  början  hade  att  öfvervinna.  xVllt  eftersom  ve- 
tenskapen fortski  idit  i  sin  utveckling,  hafva  dock 

såväl  andra,  som  i  synnerhet  Berzelius,  sökt  att 
ifrån  andra  håll  kontrollera  samt  stundom  äfven 

korrigera  de  kroppars  atomvigter,  h vilka  ansågos 

ej  vara  ifrån  början  bestämda  med  fullkomlig  nog- 
grannhet, eller  rättare,  de,  h vilka  ej  stödde  sig 

på  metoder,  h vilka  uti  sig  inneburo  en  garanti 

för  deras  säkerhet.  Alt  ernå  en  fullkomlig  viss- 
het om  dessa  tals  absoluta  värde,  blifver  väl  all- 

tid elt  problem,  och  med  visshet  kan    man  för- 
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ntse  all  kommanrle  tiders  experimenlalorer  alltid 

skola  ̂ 'övc\  mer  eller  mindre  betydliga  korrektio- ner för  de  tal,  b  vilka  vi  för  närvarande  anse 
vara  de  sanna. 

Enligt  Berzet  ii  undersökningar  på  jernoxi- 
dens  syrebalt,  skulle  den  innebal  la  30,66  proc.  svie, 

bvarifrån  den  bittills  för  jernet  antagna  atomvig- 

ten  339,21  blifvit  beräknad.  Strometjer  anförde  *'••) 
sedermera  alt  jernoxiden  innebåller  blott  30,i5  proc. 
syre,  ledande  till  en  atom  vigt  for  jernet  =  347,5, 
men  då  ban  för  detta  anförande  icke  uppgaf  de 

närmaie  detaljerna  af  försöken,  ansåg  man  sig  ej 
deråt  kunna  lemna  det  förtroende,  att  man  deri- 

genom  borde  göra  en  förändring  uti  antagandet 

af  jernets  eqvi valenttal.  Under  loppet  af  1841 
blef  bestämmandet  af  detta  tal  föiemål  för  nya 
försök  af  Capitaine  b  varvid    han  bestämde 

detta  tal  till  321,  ocb  enligt  b  vilket  bestämmande 

jernoxiden  skulle  innebålla  31,847  proc.  syre.  Slut- 

ligen bar  Wackenroder  undei"  del  förflulna  året 
publicerat  några  äldre  försök  för  att  närmare 
utreda  fråo;an  ocb  enlist  b  vilka,  i  medeltal  af  6 

försök,  jernoxiden  skulle  innebålla  30,072  proc.  syre 
samt  leda  till  en  a  tom  vigt  för  jei  net  =  348,797; 
men  då  man  med  Wackenroder  i  beräkningen 
blott  medtaijer  de  4  mellersta  ocb  siiisemellan 

mest  öfverensstämmande  försöken,  skulle  denna 

sjnebalt  bos  jernoxiden  i  medeltal  belöpa  sig  till 

*)  Afliandlingar  i  fysik,  kemi  och  mineralogi ,  3:Jje  de- 
len sidan  218  (Scc. 

**)  PoGGEVDORFFS  Annaler  Band.  6,  pag.  475. 

***)  Berzelii  Åisberattrlse  1842,  sidan  95   och  Annaies 
de  Gh.  &  de  Ph.  11,  pag.  126. 

►J*)  Archiv  der  Pharniaeie.  ZAveile  Reihe.  Band.  XXXVI, 

png.  26. 
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30,024  proc.  och  leda  liil  en  atomviot  för  jetiiet 
=  349,6. 

Det  enklaste  sättet  att  kontrollera  en  funnen 

atom  vist,  är  att  föisöka  om  samma  tal  fås  såväl 

genom   ett  direkt  oxiderande,  som  genom  reduk- 
tion af  dess  syreförening.    De  fall  dä  ett  sådant 

ömsesidigt  bestämmande  af  en   kropps   atom  vigt 
kan  ernås,  äro   visserligen  få,   i  jemförelse  med 
antalet  af  alla  funna    enkla  kroppar,  men  gifvas 

dock.     Den   kropp,  hvars  atom  vigt    vi  företagit 

oss  till  bestämmande,  företer  detta  fall,  ty  jer- 
net  syrsättes  med  lätthet  till  oxid  af  salpetersyra 

och  salpetersyran  förjagas  i  glödgning   med  lem- 
ning  af  den  rena   oxiden,   h vartill   kommer  att 

jernoxiden  komplett  reduceras  af  vätgas  till  metall. 
Hvad  nu  särskilt  vidkommer  hvar   och  en 

.  af  dessa  metoders   användande  i  och   för  bestäm- 

mandet af  jernets  atomvigt,  så  är  det,  hvad  först 

oxidationsförsöket  beträffar,  nödvändigt  att  till  jer- 
nets oxiderande  ej  använda  en  alltför  stark  salpeter- 
syra, emedan  i  sådant  fall  en  del  af  jernet  lätt  öf- 

vergår  till  det  elektronegati va  tillstånd,  h varige- 
nom det  sedermera  ganska  trögt  angripes  af  syror. 

För  att  undvika  detta  hafva  vi  användt   en  sal- 

petersyra, som  bli  f  vi  t  förut  utspädd  med  6  å  8 
gånger  dess  vigt  vatten,  och  af  denna  utspädda 
syra,  hvaruti  lösningen  försiggår  med  en  ganska 
ringa  gasutveckling,  har  tid   efter   annan  blifvit 
tillsatt  så  mycket,  att  allt  jernet  blifvit  upplöst, 
utan  lemning  af  den    ringaste   synbara  återstod. 

Dessutom  .har  lösningen  blifvit  verkställd  uti  glas- 

kolfvar,  på  det  att  ej,  vid    salpetersyrans  bort- 
drifvande    medelst   uppglödgning,    någon  möjlig 
reduktion  af  jernoxiden  till  metall  förmedelst  me- 

talliska platinans  begär  att  legera  sig,  skulle  vara 
att  befrukta,   i  händelse  lösningen   blifvit  gjord 



48 

uti  en  plalinadegel.  Vi  hafva,  för  atl  öfvertvga 
oss  om  denna  förmodade  reduktion  af  jernoxiden 

i  [)eröi'ing  med  platina,  veikställt  tvenne  lösnin- 
gar af  jern  uti  salpetersyra  i  platinadegel  samt 

deruti  förmedelst  glödgniug  bortdrifvit  salpeter- 

syran, hvai^vid  vi  äfvenledes  bekommit  en  högre 
atom  vigt  för  jernet,  än  då  samma  jernsort  blif- 
vit  löst  uli  glaskärl,  hvilket  sålunda  tyckes  ut- 

visa en  möjlig  reduktion  af  jernoxiden*)  i  berö- 
ring med  platinan,  ehuruväl  den  sålunda  erhåll- 

na atomvi^ten  ändock  aldris^  varit  så  hös:,  som 

de,  h vilken  vunnits  genom  reduktion  af  jern- 
oxiden medelst  vätgas.  Dessutom  få  vi  anfö- 

ra, att  vi,  till  lösning  i  salpetersyra,  hafva  be- 
gagnat oss  af  en  salpetersyra,  som  tvenne  gånger 

blifvit  omdistiilerad ,  sedan  den  förut  blifvit  me- 

delst sidpetersyrad  silfveroxid  befriad  ifrån  den 
saltsyra,  hvaraf  den  ursprungligen  blott  till  en 

högst  obetydlig  del  var  förorenad.  Då  slutligen 
jernoxiden  blifvit  vägd,  har  vägningen  flerfaldiga 

gånger 

*j  Det  är  ej  gifvit  alt  denna  reduktion  af  jernoxiden 
i  beröring  med  platinan  upptäckes  genom  legering 
af  platinadegeln  med  jern  samt  sålunda  varsebiifves 
vid  jernoxidens  upplösning  efteråt  i  degeln  uti  salt- 

syra, emedan  det  alltför  väl  låter  tänka  sig,  att  pla- 
tinan, genom  sin  inflytelse,  disponerar  jernoxiden  att 

uti  beröringsytan  öfvergå  till  jernoxidoxidul.  Visser- 
ligen kan  man  härvid  invända,  att  de  fä  oxidations- 

försöken uti  platinadegel,  närmare  instämma  med 
reduktionsförsöken  af  jernoxiden,  samt  att  möjligtvis 
icke  sista  spåret  af  salpetersyra  blifvit  lörja.2;ad  vid 
glödgning  uti  glaskolf.  Härtill  torde  vi  dock  få  svara, 
alt  glaskolfven  var,  vid  bortdrifningen  af  salpeter- 

syran, belt  och  hållet  glödande,  hvarjemte  vi  dess- 
utom få  hänvisa  till  den  fullkomliga  öfverensstnm- 

melsen  emellan  oxidationsförsöken  sinsemellan. 
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gånger  blifvit  förnyad ,  ända  till  dess  att  vigtskill- 
naden emellan  tvenne  hvarandi  a  följande  vägningar 

ej  kunnat  förmärkas  pä  vågen,  och  har  det  der- 
vid  varit  nödvändigt  alt  verkställa  jernoxidens 
vägning  med  den  hastighet,  att  vågen  på  förhand 

ej  på  I  milligram  differerat  ifrån  det  sanna  för- 
hållandet och  h varigenom  den  kunnat  ske  inom 

några  få  sekunder,  h vilket  har  vaiit  af  en  sär- 
deles vigt,  emedan  jernoxiden  med  mycken  ha- 

stighet absorberar  fuktighet  utur  luften  samt,  om 
vägningen  skulle  fortfara  något  längre  uti  tid, 

man  skulle  få  angifvit  en  större  qvantitet  jern- 

oxid  och  följaktligen  en  lägre  atomvigt  för  jer- 
net,  än  hvad  som  fäs,  då  man  låter  vägningen 
försiggå  hastigt. 

Till  dessa  oxidationsförsök  hafva  vi  begagnat 

oss  af  klavertråd  N:o  12.  Vi  hafva  på  en  sär- 
skilt qvantitet  af  omkring  5  gramm  utaf  denna 

jerntråd,  försökt  att  bestämma  denna  jernsorts 
kolhalt,  men  qvantiteten  af  kol  var  så  ringa,  att 

vi,  vid  jernets  upplösning  uti  en  kopparchlorid- 
solution,  ej  till  vigten  på  en  ytterst  känslig  våg, 

hvars  osäkerhet  ej  var  större  än  j-  milligram, 
kunde  bestämma  myckenheten  af  det  till  kolsyra 

förvandlade  kolet.  Likaledes  hafva  vi  pröfvat 

vårt  klavertrådsjern  på  halt  af  kisel,  men  ej  kun- 
nat väga  den  omisskänneliga,  men  ringa  qvantitet 

kiselsyra,  som  erhölls  vid  behandling  af  omkring 
4  gramraer  af  detta  jern. 

Då  å  en  annan  sida,  atom  vigten  af  jernet 
blifvit  bestämd,  förmedelst  försök  att  med  vätgas 

reducera  en  gifven  vigt  jérnoxid,  har  invägnin- 
gen  skett  uti  ett  midtpå  till  kula,  utblåst  glas- 

rör, hvarvid  samma  försiglighetsmått  för  jernoxi- 
dens invägning  blifvit  iakttagna,  som  här  ofvan- 

K,       Akad.  Hatidl.  7843,  4 
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före  blifvit  omnämda.  Härvid  liar  dock  företett 

sig  nya  svårigheter  för  vägandet  af  det  med  vät- 
gas  reducerade  metalliska  jernet,  härröi  ande  deraf 
att,  då  vätgasen  utur  apparaten  utdrifves  med 

torr  atmosferisk  luft,  agerar  det  fint  fördelade  jer- 
net likasom  platinasvaQip,  derigenom  att  det  för- 

anleder en  förening  emellan  väte  och  syre  till 
bildande  af  vatten,  hvarigenom  skulle  fås  en 

större  qvantitet  angifvet  jern  på  vågen,  än  som 
är  enligt  med  rätta  förhållandet  och  till  följe 
hvaraf  således  en  större  atom  vigt  än  den  sanna 
skulle  fås.  Denna  bildning  af  vatten  äger  rum 

såväl  då  jernoxiden  blifvit  reducerad  vid  hög,  som 
i  större  förhållande  än  nu,  då  den  blifvit  reducerad 

vid  en  lägre  temperatur.  Vi  hafva  derföre  alltid  vid 
slutet  af  reduktion  användt  en  hög  temperatur. 

För  att  emellertid  så  mycket  som  möjligt  före- 
komma denna  vattenbildning,  har  det  varit  nöd- 
vändigt att,  sedan  apparaten  förut,  efter  slutad 

reduktion,  fått  afsvalna  uti  vätgas,  utdrifva  vät- 
gasen  först  med  en  ström  at  torr  kolsj^egas  samt 
efteråt  utdrifva  kolsyran  medelst  atmosferisk  luft. 

Sedan  derefter  en  vägning  af  det  reducerade  jer- 
net blifvit  gjord,  har  det  ånyo  blifvit  underka- 

stadt  reduktion  vid  hög  temperatur  med  vätgas, 
samt  samma  förfarande  förnyadt  i  afseende  på 
vätgasens  och  kolsyrans  utdrifvande,  som  nyss 
anfördes,  och  h vilket  förfarande  flera  gånger  för- 

nyades, ända  till  dess  att  icke  den  rinj^aste  vigts- 
förlust mera  anga fs  på  vågen.  Oakladt  detta  för- 

farande har  det  varit  omöjligt  att  förekomma  all 
l)ildnin£j  af  vatten,  men  den  har  dock  varit  så 

ringa,  att  den  på  långt  när  ej  uppgått  till  en 
niilligiam. 

Den  jernoxid,  hvaraf  vi  till  reduktion  ])e- 
gagnadc  oss,  var  bereild  af  klavertråden  N:o  12, 

som  upplöstes  uti  salpetersyra,  filtrerades,  afdun- 
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stades  Lill  Lon  het  och  glödgades,  hvarefler  den 

ånyo  löstes  i  salpetersyra,  fiilrerades  och  glöd- 
gades. Vid  reduktion  af  denna  jernoxid  med 

välgas  hafva  vi  till  väs!2asutvecklin<j  begagnat  oss 

af  distillerad  zink  och  dishllerad  svafvelsyra, 

hvarjemte  dessutom  den  utvecklade  vätgasen,  före 
dess  torkning  öfver  chlorcalicuni ,  blifvit  ledd 
genom    en  lösning  af  blyoxid  uti  kaustikt  kali. 

Af  ofvanstående  synes  nu  följa:  att  en  sna- 
rare för  lag  atom  vigt  är  alt  förvänta  genom  att 

härleda  den  blott  och  bart  ifrån  oxidationsförsö- 

ken, d.  v.  s.  genom  att  med  sapetersyra  oxide- 
ra en  gifven  vigt  jern,  samt  att  deremot  allt  ta- 
lar för  en  snarare  för  hög  a  tom  vigtsbestämmelse, 

om  den  skulle  blott  och  bart  grunda  sig  på  den 
vigt,  som  fås  förmedelst  reduktion  med  vätgas  af 

en  gifven  vigt  jernoxid.  De  anledningar  som  fö- 
refinnas till  en  för  hög  alom viglsbestämmelse  vid 

oxidering,  äro  hufvudsakligen :  l:o  en  ringa  sili- 
ciumhalt  hos  jernet;  2:o  omöjligheten  af  att  äga 
en  salpetersyra  och  3:o  ett  vatten,  som  ej  äro 

förorenade  till  en  ringa  qvantitet  af  främman- 

de inblandningar;  samt  4:o  ett  ringa  upptagan- 
de af  fukt,  vid  äfven  den  hastigaste  vägning. 

De  skäl,  som  föranleda  en  suarare  för  hög  atom- 
vigtsbestämmelse  vid  jernoxidens  reduktion  med 

vätgas,  äro  deremot:  l:o  vattenbildningen  vid  ut- 
drifvandet  af  vätgasen  utur  apparaten;  2:o  omöj- 

ligheten att  bekomma  en  vätgas,  som  är  mera 
än  absolut  ren  och  fri  ifiån  främmande,  inbland- 

ningar, samt  3:o  det  reducerade  och  porösa  jer- 
nets  egenskap  att  kondensera  atmosferisk  luft  till 

flera  gånger  sin  egen  volum.  Vi  skola  i  det  föl- 
jande se  huru  nära  försöken,  enligt  de  båda,  sig 

ömsesidigt  konhoUerande    metoderna,  instämma 
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med  b  varandra,  och  vi  börja  dervid  med  anfö- 
rande af  oxidationsförsöken. 

l:o  1,5257  gram  jern  gaf  2,i803  gr.  jeinoxi(L 
Den  bäraf  härledda  atomvigten  för  jernet  blifver 
=  349,r.io. 

2:o  2,4051  gr.  jern  gaf  3,4390  gr.  jernoxid.  Häraf 
följer  att  jernets  atom  skulle  väga  =  348,936. 

3:o  2,3212  gr.  jern  lemnade  3,3i94  gr.  jernoxid, 

hvaraf  jernets  atomvigt  beräknas  till  =  348,808. 

4:o  2,32175  gr.  jern  gaf  3,3i83  gr.  jernoxid.  Till 
följe  af  detta  försök  skulle  jernets  atoravigt  blifva 
=  349,468. 

5:o  2,2772  gr.  jern  gaf  3,2550  gr.  jernoxid  ,  hvaraf 
följer  att  jernets  atonivigt  blifver  =  349,335. 

6:o  2,4782  gr.  jern  lemnade  3,54iS  gr.  jernoxid, 

hvaraf  den  beräknade  atomvigten  för  jernet  blif- 
ver =  3^9,502. 

7:o  2,3582  gr.  jern  lemnade  3,3720  gr.  jernoxid, 
enligt  hvilket  försök  jci  nets  atomvigt  beräknas  = 
348>ji5. 

Utom  dessa  försök  anse  vi  oss  böra  anföra 

några  andra,  h vilka  vi  dock,  dels  af  redan  an- 
förda skäl,  dels  af  sådana  vi  ämna  anföra,  icke 

anse  vara  af  den  natur  att  de  böra  intagas  såsom 

voterande  vid  slutliga  atom  vigtsbestämningen. 

A,  1,1454  gr.  klavertrådsjern  löstes  uti  platina- 
degel i  salpetersyra  och  salpetersyran  utjagades 

genom  glödgning,  h  varefter  jernoxiden  vägde 
1,6352  gr.  Detta  leder  till  en  atomvigt  för  jernet  = 
350,776  och  föranleder  lätt  dcji  misstankan  att  en 

del  jern  genom  platinans  inverkan  blifvit  re- 
ducerad. 
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B.  3,13:^8  gr.  af  elt  sLangjevn,  som  var  utmärkt 
godt  och  tiilverkacU  vid  Söderfors  bruk  i  Upland 
medelst  lialfvallonsmide  Jemnade  vid  lösning  i 

glaskolf  i  salpetersyra  samt  salpetersyrans  förja- 
gande 4,4825  gr.  jernoxid,  h  varaf  följer  att  jernels 

a  tom  vigt  vore  =  348,536. 

C.  2,04265  gr.  jern  ifrån  Söderfors  löstes  i  glas- 
kolf uti  salpetersyra  och  salpetersyran  förjagades 

uti  glödgning,  h varefter  återstod  ?,9212  jernoxid, 

ledande  till  en  atom  vigt  för  jernct  =  348,753. 

D.  2,34805  gr.  af  stångjern  ifrån  Söderfors 
löstes  uti  platina  del  och  salpelersyian  hortglöd- 
gades,  h varvid  återstod  3,3510  jernoxid,  ledande 

till  en  atom  vigt  för  jernet  =  351,171.  Detta  för- 
sök leder  äfvenledes  till  ett  högre  atomvigtstal  än 

försökena  B  och  C  på  samma  jernsort  samt  synes 
således  gifva  en  misstanke  att  förmoda  en  reduk- 

tion af  jernoxiden,  som  blifvit  föranledd  af  pla- 
tinans inverkan. 

De  här  anförda  försöken  med  stångjernet  ifrån 
Söderfors,  hafva  ej  blifvit  medtagna  uti  slutliga 

atomvigtsbestäniningen  af  den  orsak,  att  detta  jern 
vid  närmare  analj^s,  oaktadt  såsom  tecknisk  vara 
af  en  utmärkt  godhet,  dock  ej  var  så  fullkomligt 
rent  och  fiitt  ifrån  främmande  iidDlandningar , 
som  det  of  vananförde  kla  vertrådsjernet. 

De  reduktionsförsök  med  vätskas  vi  anställt 

med  jernoxid,  äro  till  anatel  lika  många,  som 
oxidationsförsöken  eller  7  samt  följande: 

'■')  Vid  närmare  undersökning  af  detta  stångjern  ifrån 
Söderfors,  befanns  det  lem  na  0,004  proc.  fosfor  med 
arsenik,  0,0372  proc.  kol,  0,0438  proc.  kiselsyra. 
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l:o  2,98553  (^v.  jernoxid  lemiiade  2,08915  ̂ v,  jern, 
hvaraf  töljer  en  atomvigt  för  jernet  =  350,379. 

2:o  2,41515  gr.  jernoxid  lenniade  l,69i  gr.  metal- 
liskt jern,  hvai  igenom  jernets  atomvigt  hlifver  = 

350,2755. 

3:o  2,99175  gr.  jernoxid  gaf  2,09455 gr.  redaceradt 

jern.  Af  detta  försök  följer  alL  jernets  atom  vä- 
ger   =r  350,185. 

4:o  3,5783  gr.  jernoxid  lemnade  efter  reduktion 

2,505925  gr.  jern,  hvarigenom  jernets  atomvigt  blif- 
ver  =  350,523. 

5:o  4,1922  gr.  jernoxid  gaf  2,9375  gr.  metalliskt 

jern,  hvaraf  följer  att  jernets  atom  väger  =  351,1835. 

6:o  3,1015  gr.  jernoxid  lemnade  2,17275  gr.  jern, 
svarande  emot  en  atom  vigt  för  jernet  =  350,916. 

7:o  2,6886  gr.  jernoxid  lemnade  efter  reduktion 

1,88305  gr.,  hvaraf  följer  att  jernets  atom  väger  = 
350,644. 

För  att  reducera  de,  i  dessa  försök  angifna 

vägningarne  till  lufttomt  rum,  sä  låt  oss  be- 
teckna med 

P  den  vägda  kroppens  observerade  vigt 
^  vigten  af  volumen  1  vatten.  Här  =  1  gram 

(I  vigten  af  volumen  1  af  kroppen  som  blif- 
vit  vägd,  h  vilken  för  siliver  =  10,5i; 
för  jenoxid   =    5,25;  och  för  jern =  7,8.^ 

B,  l)arometcrhöj(lcn  under  vägningen.  Här 
=  25  svenska  decimal-lum. 

B,  mtdel  l)arometerhöjdeii  =  25,6  decimal- 
tum. 
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A  luftens  dilatation  för    l^   enligt  medium 
af  Regnaults  och  Magni   försök  = 

0,00:66419. 

t,  luftens  temperatur  =  13°,  5. 
P,  kroppens  vigt  i  lufttomt  rum, 

så  blifver,  vid  insättandet  af  behöriga  värden 
uti  den  bekanta  eq  va  tion 

h varvid  —  tecknet  användes  då  korrektion  göres 

för  vigterna  (hvilka  voro  af  silfver)  samt  +  teck- 
net då  korrektion  göres  för  den  vägda  kroppen, 

P  =  P  X  0,999885016  X  1,000154934=  jeriietS  vigt 
i  lufttomt  rum 

och  P  =  P  X  0,999885016  X  1,000230187  =  jernoxidens 
vigt  i  lufttomt  rum. 

Härigenom  kan  man  uppgöra  för  oxidations- 
försöken  följande  korrigerade  vigter 

Försökets 
Jern Jernoxid Beräknade 

a  tom  vigt  er nummer 

1 1,52576 2,18055 349,522 
2 2,40520 3,43940 348,849 
3 2,32129 3,31978 348,720 
4 2,32184 3,31868 349,380 
5 2,27729 3,25538 349,245 
6 2,47830 3,54221 349,414 
7 2,35829 3,37239 348,825 

Enligt  försöket  N:o  3,  som  gifvit  lägsta  atom- 
vigten,  skulle  jernoxiden  innehålla  30,077 

proc.  syre. 

Enligt  försöket  N:o  1,  som  gifvit  högsta  atom- 
vigten,  skulle  jernoxiden  innehålla  30,0287 

proc.  syre. 
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Uppgöra  vi  en  dylik  tabell,  pä  giniid  af 
ofvanstående  formler,  för  reduktionsförsökeii ,  så 
få  vi 

Försökets Jern 
j 

T            -J  1 Jernoxid Beräknade 
nummer atomvigter 

1 2,08923j 2,98387 350,291 

2 
1,69106 2,41543 

350,186 

3 
2,09463 2,99209 

350,093 

4 2,50603 3,57871 
350,435 

5 
2,93762 4,19268 351,093 

6 
2,17284 3,10186 

350,828 

7 
1,88313 2,68891 

350,554 

Enligt  försöket  N:o  2,  som  gifvit  lägsta  atomvig- 
ten,  innehåller  jernoxiden  29,9889  proc.  svre. 

Enligt  försöket  N:o  5,  som  gifvit  högsta  atomvig- 
teii,  innehåller  jernoxiden  29,9347  proc.  syre. 

Då  det,  på  grnnd  af  hvad  som  redan  uti  det 
föregående  blifvit  ytlradt,  är  att  förmoda,  att 

oxidationsförsöken  snarare  gifvit  ett  för  lågt  atom- 
vigtstal,  under  det  att  reduktionsförsöken  deremot 
snarare  gifvit  ett  för  högt  värde  på  detta  tal,  så 

låtom  oss  försöka  att  enligt  minsta  qvadratmeto- 
den  närmare  granska  den  osäkerhet,  för  h varje 
observationsserie  inom  sig. 

Om  man  utaf  kända  qvantiteter  jernoxid  och 

jern  vill  beräkna  atoravigten  för  jern,  så,  om 

man  med  F'  betecknar  jernoxid  och  med  jern, 

följer  af  formeln  F  —  F:  F=  300  :2  x  att 

Insätter  nian  nu  uti  formeln  Ä  =^  —  ) 

i  stället  for  a,    coelFicienten  för        och  i  stället 

')  Cron.stivaxd^  handbok  i  piakliska  astionomien  sid.  95. 
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för  ̂   insätter  jP,  så  tär  man  efter  beliöriga  för- 
kortningar 

uti  11  vilken  formel   h  varje   försök    voterar  i  för- 
hållande af  den  vigtsqvantitet,  som  blifvit  använd. 

Denna  formel  gifver 

för  oxidationsförsöken,  jernels  atom- 
vigtstal  =  349,104. 

samt  för  reduktions  försök  en  .    .    .    .  =  350,514. 

Om  man,  på  grund  af  dessa  försök,  skulle, 

med  tillhjelp  af  minsta  qvadratmetoden,  vilja  le- 
da sig  till  det  rätta  värdet  för  jernets  atom  vigt, 

kommer  man  till  ett  tal,  som  så  obetydligt  skil- 
jer sig  ifrån  det  arithmetiska  medium,  att  det 

först  uti  6:te  siffran  hafver  något  inflytande,  h vil- 
ket är  en  följd  deraf  att  de  sannolika  felen,  för 

dessa  båda  värden,  nästan  sammanfalla  med 
h  varandra. 

På  grund  af  dessa  försök  följer  således  att 
jernets  atomvigt  är 

=  349,809. 

Jernoxidulen  innehåller  således  77,7684  jern  och 
22,2316  syre. 

Jernoxidoxidulen  (Fe  Fe)  72,4029  jern  och 
27,5071  syre. 

Jernoxiden  „  „       69,9886  jern  och 
30,0114  syre. 
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Kemisk  undersökning  af  ett  tarm- 

konkrementj 

af 

L.  F.  SVANBERG. 

Det  koiikreraent,  hvars  kemiska  undersökning  af 

mig  blifvit  gjord,  hade  bildat  sig  uti  magen  på 

en  mansperson  af  arbetsklassen.  Huru  länge  man- 
nen deraf  varit  plågad,  har  icke  kunnat  med  nå- 
gon bestämdhet  utredas,  men  väl  att  han  20  år 

innan  han  befriades  derifrånhade  varit  intagen  på 

Seraphimer-lasarettet  samt  derifrån,  såsom  oförbät- 
trad, åter  utskrifven.  Hvad  sjukdomsförloppet, 

hos  mannen  särskilt  beträffar,  så  förefanns  der- 

vid  icke  något  särdeles  anmärkningsvärdt,  eme- 
dan flera  likartade  sjukdomsfall  hafva  af  Morton 

blifvit  anmärkte.  Jag  får  blott  anföra:  att  man- 
nen slutligen,  genom  stolgång  befriades  ifrån 

det  bildade  konkrementet,  efter  att  hafva  först 

tillfälligtvis,  men  sedan  med  flit  förtärt  linolja 
en  fortfarande  tid. 

Konkrementet,  som  väger  28  j  lod  och  är  af 

7 i  decimal  tums  längd  samt  2 i  dec.  tums  hög- 
sta diameter,  utgöres  af  koncentriska  lager. 

Det  är  till  färgen  brungult  samt  af  en  något  lju- 
sare färg  uti  de  innersta  än  uti  de  utåt  liggande 

delarne.  Då  det  afslås,  visar  det  sig  ej  jemt  uti 

brottet,  utan  snarare  nålformigt   på  samma  sätt 
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ungefär,  som  Jå  raan  söndenifver  groft  och  fast 
samt  tjockt  kläde. 

Den  kemiska  undersökninsfen  af  detta  kon- 

krement  skedde  enligt  följande  förfarande: 

Det  till  fint  pulver  rifna  concrementet  tor- 
kades vid  luftens  vanliga  temperatur  och  pression 

i  flera  dagar  öfver  svafvelsyra,  h varefter  det  så- 
lunda torkade  begagnades  till  alla  undersöknin- 

gar. En  viss  qvantitet  brändes  uti  platinadegel 

tjlldess  att  massan  var  fQllkomligt  hvit.  Häri- 

genom ficks  vigten  af  de  eldfasta  beståncls- 
delarne.  Glöclgningsförlusten  utsjordes  af  orga- 

niska ämnen,  tillika  med  vatten  och  kolsyra. 
Den  b  vitbrända  delen  upplöstes  i  utspädd 

salpetersyra,  bvarvid  litet  fin  sand  blef  olöst. 

Till  den  sura  lösningen  sattes  en  lösning  af  ät- 

tiksyrad  blyoxid,  b  varefter  solutionen  afdunsta- 
des  uti  vattenbad  till  fullkomlig  torrhet.  Den 

torra  massan  öfvergöts  ån^-o  med  vatten  och  in- 
torkades, b  vilket  förnyades  ännu  en  gång,  för 

att  derigenom  vara  säker  på  att  all  fosforsyra 
blifvit  förenad  med  blyoxiden  och  stannade  olöst, 

då  sedermera  vatten  tillsattes.  Fosforsyrade  bly- 
oxiden, som  vid  den  intorkade  massans  behand- 

ling med  vatten  nu  blef  olöst,  vägdes  och  löstes 

sedermera  uti  salpetersjTa ,  hvarefter  svafvel- 
syra sattes  till  lösningen,  som  afdunstades  till 

salpetersyrans  förjagande,  då  vid  ny  tillsats  af 
vatten,  svafvels^rad  blyoxid  blef  olöst,  livars 
vigt  bestämd,  angaf  qvantiteten  af  blyoxid  uti 
den  vägda  fosforsyrade  blyoxiden,  samt,  efter 
dess  subtraktion,  således  qvantiteten  af  fosforsyra, 
som  befann  sig  uti  konkrementet. 

Den  solution,  som  gick  genom  filtrum  vid 

aflfiltrerande  af  den  fosforsyrade  blyoxiden,  ut- 
späddes med  mycket  vatten    och    uti  lösningen 
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inleddes  vätesvafia.  Fällningen  af  svafvelbly  af- 
tiltrerades  och  tvältades,  hvarefler  lill  lösningen 
först  saltes  en  salmiaksoiution  samt  sedermera 

kaustik  ammoniak  i  lindrigt  öfverskott.  Fällnin- 

gen, som  kausliska  ammoniaken  åstadkom,  ut- 
gjordes af  leijord  med  en  ovagbar  halt  af  talk- 

jord.  Lösningen  efter  lerjordens  afiiltrering  fäll- 
des med  oxalsyrad  ammoniak,  h varvid  kalkjor- 
den föll  såsom  oxalsyrad.  Kalkjorden  vägdes  se- 

dermera såsom  kolsyrad,  sedan  den  efter  glödg- 
iiing  blifvit  Öfvergjuten  med  kolsyrad  ammoniak 

ock  dermed  intorkad  så  länge  någon  vigtstillök- 
ning ägde  rum.  Efter  oxalsyrade  kalkens  affil- 

trering  afdunstades  lösningen  till  torrhet  och  am- 
moniaksalterna  afröktes,  återstoden  löstes  i  ättik- 

syra, ätticksyrad  ammoniak  tillsattes  och  lösnin- 

gen afdunstades  ånyo  samt  glödgades.  Talkjor- 
den,  som  blef  oiöst  vid  tillslaget  vatten,  upptogs 
och  vägdes,  h varefter  lösningen,  som  innehöll 
alkali,  mättades  med  saltsyra,  afdunstades  uti  en 
tarerad  platinadegel  till  torrhet,  då  chlornatrium 

återstod.  Detta  chlornatrium  pröfvades  såväl  på 
kali,  som  på  talkjord. 

Sedan  på  detta  sätt  de  oorganiska  eldfasta 
ämnena  blifvit  bestämda,  gjordes  ett  särskilt 

prof  på  kolsyra,  uti  en  apparat,  sådan  den  af 

Fritsche  blifvit  beskrifven.  Vid  kolsyrans  bort- 
gång förmärktes  en  ringa  lukt  af  vätesvafla,  men 

qvantiteten  af  svafvel  var  för  ringa  för  att  sär- 
skilt kunna  bestämmas. 

För  att  undersöka  på  ammoniak,  löstes  en 
särskilt  qvantitet  af  konkrementet  uti  saltsyra 
och  till  lösningen  blandades  ett  stort  öfverskott  af 

stark  sprit,  h  varefter  platinachlorid  tillsattes, 

hvarvid  dock  icke  någon  fällning  uppkom.  Ge- 
nom att  distillera  konkrementet  med  en  utspädd 

lösning  af  kaiistikt   kali  samt  uti   saltsyra  upp- 
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fånga  det  bortgående,  erhölls  väl  en  q  van  ti  tet 
salmiak,  svarande  emot  en  amnioiiiakhalt  af 0,513 

proc;  men  då  en  ammoniakutveckling  vanligtvis 
brukar  inträffa  vid  organiska  qväfhaltiga  ämnens 
behandling  med  kali  uti  värme,  äger  man  häraf 

ej  att  med  någon  tiilförlit  sluta  till  närvaro  af 
ammoniak  uti  kon  k  le  men  te  t. 

På  saltsyra  och  svafvelsjra  har  konkremen- 
tet  särskilt  bli  f  vi  t  undersökt,  derigenom  att  sal- 
petersyiad  silfveroxid  samt  chlorbarium  blilvit 
satte  till  det  oglödgade  konkrementels  lösning  uti 

salpeters3n'a.  Härvid  har  jag  ej  kunnat  upptäcka 
den  ringaste  närvaro  af  svafvelsjra  och  blott  ett 

ringa  ovägbart  spår  af  saltsyra. 
Hvad  de  organiska  ämnena  särskildt  beträf- 
far, så  har  jag  blott  besLämt  till  vigten,  ej 

till  öfriga  egenskaper,  qvantiteten  af  det  i  salt- 
syra lösliga,  qvantiteten  af  det  i  saltsyra  olösliga 

men  af  kaustikt  kali  lösliga  samt  slutligen  qvan- 
titeten af  det,  som  är  olösligt  såväl  i  saltsyra, 

som  i  kaustikt  kali. 

Medelst  detta  förfarande  har  jag  funnit,  att 
de  delar  af  konkrementet,  som  sednast  bildat  sig, 

d.  v.  s.  de  yttre,  sedan  pulvret  föiut  blifvit  toi- 

kadt  öfvei-  svafvels}  ra,  procentiskt  innehålla: 
Fosforsyra   29,609. 
Kalkjord   27,666. 
Tal  k  jord   2,427. 
Na  tron   0,322. 

Lerjord                                             ...  0,754. 

Kolsyra  (med  ringa  smitta  af  vätesvafla)  0,662. 
Organiskt,  lös  lig  t  i  saltsyra   26,570. 

—  olösligt  i  saltsyia  men  lösligt  i  kali  4,276. 
—  olösligt  i  både  saltsyra  och  kali  .  6,501. 
Sand   0,561. 

Saltsyra   spår 

99,348. 
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I  den  del,  som  användes  till  analysen,  var 
glödgningsförlusten,  som  utgjordes  af  organiska 
ämnen,  tillika  med  vatten  och  kolsyra  =  38,069 
proc.  I  ett  annat  försök,  hvarvid  profvet  togs 
ifrån  ett  annat  ställe  af  den  yttre  delen  af  kon- 
krementet,  fann  jag  denna  förlust  vara  =  37,532 

proc. 
De  inre,  sålunda  först  bildade  delarne  af  kon- 

krementet  voro  mera  rika  på  eldfasta  ämnen.  Så- 
lunda fann  jag  i  ett  försök,  hvartill  prof  togs  ifrån 

den  innersta  kärnan,  glödgningsförlusten  vara  = 

27,903  proc.  och'  i  ett  annat  försök,  hvarvid  prof- 
vet togs  närmast  den  inre  kärnan  fann  jag  denna 

förlust  vara  =    28,799  proc. 
Häraf  synes  att  de  organiska  ämnena  äro, 

ända  ifrån  deras  första  tillkomst  uti  konkremen- 

tet,  underkastade  en  ständig  destruktion,  men  att 
denna  dock  försiggår  ganska  långsamt. 

De  organiska  ämnen,  som  förefinnas  uti  kon- 
krementet,  äro  till  större  delen  olösliga  uti  alko- 

hol och  eter,  ty  alkohol  utdrager  ej  mera  än 
1,449  proc.  och  utur  den  sålunda  med  alkohol  be- 

handlade massan  utdrager  eter  0,299  proc. 





Beskrifning  af  2:ne   för  Skandina- 

.viens  Fauna  nya  Däggdjur j 

af 

N.  LILLJEBORG. 

1:0  Myodes  schisticolor  nov.  sp. 

Artm.  Färgen  o/iJ^z/z,  med  undantag  af  en  rostbrun  fläck 

på  bakryggen,  skifTergrå;  under  af  samma  beskaf- 
fenhet, ehuru  nå^ot  mera  stötande  i  silfvergrått. 

Svansen  räcker  till  roten  afklornepå  de  utsträckte 
bakbenen,  något  öfver  |  af  kroppslängden  från 
svansroten  till  nosspetsen.  Klorne  på  bak  fötterna 
något  större  och  ljusare  än  de  på  framfötterne. 

Storleken  ungefär  som  den  af  Mus  musculus. 

Hårbeklädnaden  mycket  fm,  saknar  längre  ut- 
slående borst,  i  synnerbet  fin  ocb  något  kortare 

på  de  undre  delarne,  betäcker  nosen  ända  ned 

till  näsborrarne;  äi-  der  mera  upprättstående  ocb 
stötande  i  askgrå tt;  bildar  vid  öfverläppen  otyd- 

liga mustäcber  af  ljusare  grå  färg;  bakom  no- 
sen en  mängd  vibrisser,  som  äro  b  vita,  ocb  af 

b  vilka  de  bakre  äro  något  längre  än  bufvudet, 

samt  öfver  b  vardera  ögat  2  eller  3  dylika;  beläc- 
ker mest  bela  antibrachium  på  yttie  sidan,  då 

den  neddrages  från    bumerus;   sträcker    sig  ned 

/T.       Akad  Handl.  /843,  5 



66 

på  benens  öfie  sida  ända  till  klorne,  der  den  slu- 
tas med  några  längre,  borstlike  bår,  som  ligga 

krökte  utöfver  klorne,  dock  utan  att  helt  och 

hållet  betäcka  desse;  på  undre  sidan  af  be- 
nen sträcker  den  sig  blott  till  de  på  fotsåla rne 

varande  calli,  och  är  der  särdeles  kort  och  fin; 

är  temligen  lång  vid  svansfästet,  så  att  den 
ifrån  detta  ligger  ut  öfver  svansen  till  5  millim. 

längd;  är  på  sjeifva  svansen  mindre  tät  vid  ro- 
ten, men  blifver  derefler  tätare,  och  betäcker 

densamma  likformigt,  och  slutas  vid  svansspet- 
sen med  längre  boistlike  hår,  som  sträcka  sig  5 

millim.  utom  denna.  Färgen  är  på  öfre  delen 
af  hufvudet,  af  halsen,  af  fram  ryg  gen  och  af  den 
bakersta  delen  af  länden  ofvan  svansroten,  äfven- 

som  på  kroppens  sidor,  på  sidorna  af  fram-  och 
bakbenen  skifFerfärgad  eller  mörkt  stålgrå ;  bildar 

på  bakryggen  en  större  rostbrun  fläck,  som,  upp- 
kommen af  den  rostbruna  färgen  på  ändarne  af 

håren,  sträcker  sig  fram  åt  fram  ryggen  och  bakåt 
till  den  bakre  delen  af  länden,  utan  att  gå  långt 

ned  åt  sidorne,  och  omärkligt  öfvergående  uti 

den  andra  färgen,  utan  någon  skarp  gräns.  Grund- 
färgen är  svart.  Svansen  är  ofvan  svart,  under 

glänsande  askgrå.  Hakan,  undre  delen  af  hal- 
sen och  bröstet,  magen  och  inguinal-trakten ,  äf- 

vensom  de  inre  sidorne  af  fram-  och  bakbenen, 

ljusare,  skifFergrå  eller  mörkt  askgrå,  h vilken 

färg  så  småningom  och  omäikligt  vid  unche  de- 
larne af  kroppens  sidor  öfvergår  i  de  öfre  delar- 

nes mörkare  färg,  som  derfore  icke  synes  skilja 
sig  särdeles  mycket  från  de  undre  delarnes.  Ölre 
sidorne  af  Palmas  och  Planta?  svartgrå;  klorna 

på  de  förre  brunakliga,  på  de  sednare  gulhvita; 

knölarne  på  fotsålarne  mörkbrune;  de  ölVe  fiam- 
tänderne   mot  spetsen  på  yttre  sidan  gulaktigc, 
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tle  nedre  hvitaklige;  uppliöjnhigarne  melhui  näs- 
hålen  smuLsigl  hvite.  Å/or//e  äro  på  framfötteine 
il.  4  likstora;  tummen  icke  Fri,  med  en  otydlig 
nagel,  som  i  toppen  är  uiniipen,  h varifrån  en 
fåra  sträcker  sig  långs  åt  den  yttre  sidan.  På 
bakfötterne  är  deras  antal  5,  hvaraf  de  3  med- 
lersta  äro  likstora  ocli  störst,  äfvensom  större  än 

de  på  framfötterne.  Öronen  n.  halfcii  kelformige, 
tunna,  liårbeklädde  på  öfre  och  undie  sidan,  men 
tätast  på  öfre  sidan  och  mot  den  öfre  randen; 

med  ett  tydligt  veck  vid  den  fi-änire  randen, 
med  en  tydlig  flik  (tragus)  vid  den  nedre  ran- 

den af  den  yttre  Öi  onöppningen.  Hiifvudet  tjockt 

och  trubbigt,  mera  bred  t  än  högt;  kinderne  nå- 
got svällde;  öfverläppen  kluiVen,  så  att  de  öfre 

framtänderne  ungefärligen  till  sin  halfva  längd 

äro  synlige;  högre  upp  förenas  de  båda  hälfterne 
af  densamma  genom  en  naken  hud,  som  sträcker 

sig  till  nares;  underläppen  något  tillbakadragen. 

Fötterne  äro  spenslige,  ungefär  som  på  Arv.  ar- 
valis,  framfötterne  något  mindre  än  bakfötterne; 

fotsålorne  försedde  med  tydlige  knölar  (calli  so- 
learum),  som  på  framfölteine  äro  4  och  på  bak- 

fötterne 6.  Svansen  kort,  i  proportion  dock  nå- 
got längre  än  hos  Myodes  Lemnius;  tilltryckt 

jemnhårig,  och  jemntjock,  med  håren  på  öfie 

sidan  något  mera  åtliggande.  ̂ nus  straxt  un- 
der roten  af  svansen.  Mammae  (spenarne)  4  på 

h vardera  sidan,  af  h vilka  de  4  främre  äro  långt 
skilda  från  de  4  bakre,  och  de  2  bakers  te  nära 

intill  genitalia,  ocli  närmare  hvarandra  än  de 
öfrige. 

Mått:  Från  nosspetsen  till  svansrcten  92  mill.  =  3| 

Hufvudels  längd  .  .  .  .  29  „  (tum 

Svansens  d:o      .....    15  „ 
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Afståndet  från  ögat  till  nos- 

spetsen   10  raill. 

D:o  från  örat  till  ögat  .  .  8  „ 

D:o  mellan  ögonen  .  .  .  .  10  „ 

D:o  mellan  ögon  vinklarna  .  3  „ 

Örats  längd  till  den  yttre  basen  6  „ 

Det  utbredda  örats  bredd  .  10  „ 

Den   bakre   fotsålans  längd, 

klorne  undantagne  ...  15  „ 

Den  främre  fotsålans  längd, 

klorne  undantagne  .  .  .  8  „ 

Förarmens  längd  ....  13  „ 

Längden  af  tibia  .  .  .  .20  „ 

Hufvudets  periferi  vid  basen 

af  öronen  47  „ 

Afståndet  mellan  den  bakre 

och  undre  delen  af  under- 

käken och  hjessan  .  .  .16  „ 

Svansen  lika  lång  som  de  ut- 

sträckte bakbenen,  med  un- 

dantag af  klorne. 

Afståndet  mellan  mammae  tho- 

racicae  och  m.  inguinales  .  29  „' 
Svansens  diameter    ....    2  „ 

Hårets  längd  på  ryggen   .    .13  „ 

Spetshårens  längd  på  svansen    6  „ 
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Cranium  liknar  lill  Formen  betydligt  det  af 

Mvod.  Lem  mus. 

Dess  längd  är  25  millim.  =  1" 
Dess  bredd  öfver  de  yttre  öron- 

öppningarne   .  12i  „ 

D:o  d:o  öfver  ossa  Zygomat.  .  16  „ 

Rostri  bi  edd  framom  ossa  zygom.  4  „ 

Längden  från  rostri  spets  till 

os  zygom  8  „ 
Den  största  bredden  af  ossiimi 

zygomat  4  „ 

Mellanväggens  mellan  orbita 

tjocklek  4  „ 

slutande  sig  uppåt  i  en  hvass 
kant, 

Framtändernes  längd  i  öfverkä- 

ken  på  den  främre  sidan  .  4  „ 

D:o  i  underkäken  på  dito  .  .  8  „ 

Tandradens  längd     ....    8  „ 

Tänderna  stå,  vid  tandradens  främre  ända, 

högre  upp  öfver  tandlådan  än  vid  den  bakre; 
och  den  innersta  kindtanden  är  något  bredare 
än  de  andre,  samt  försedd  med  mera  tätt  intill 

h varandra  liggande  emaljslingor. 

Framtänderne  i  öfverkäken  närmare  den  yt- 
tre sidokanten  något  urnupne.  Desamme  i  under- 

käken tillspetsade.  Ossa  zygomatica  äro  mycket  ut- 
bildade, liknande  dem  hos  Myod,  Lemmus,  hvil- 

ken  denne  genom  cranii   och   tändernes  form  för 
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Öfrigt  tyckes  stå  ganska  nära.  Tibia  19  millim. 

läng,  skild  frän  fibula  nägot  mindre  än  sin  balf- 
va  längd. 

Denne  Mjodes  togs  under  förliden  sommar 

vid  Lille-Hammer  i  Guldbrandsdalen  i  Norge,  den 
29  Maj.  Den  tycktes  bär  vara  allmän,  ocb  var 
väl  bekant  För  folket  i  trakten,  som  benämde  den 

med  namnet  svartgrå  mus,  bvarefter  jag  oc^iså 

valt  benämningen  på  speciet.  Man  sade,  att  ofta 
Öere  dylika  sågos  springa  i  sällskap.  Dock  skulle 

den  icke  vara  migratorisk,  b  vilket  för  öfi  igt  tyck- 
tes bevisas  af  dess  ringa  utbredning,  som  jag  bar 

skäl  alt  förmoda,  emedan  jag  icke  såg  den  på  flere 
än  ett  ställe  utom  det  ofvannämda,  ocb  detta 

blott  några  mil  derifrån.  Den  uppeböll  sig  uti 
ibåliga  gångar,  dels  uti  tufvur  ocb  dels  under 

kuUfallne,  balfFörmultnade,  mosslupne  trädstam- 
mar, i  synnerbet  på  sådane  trakter,  der  marken 

var  bevuxen  af  tät  ocb  hö^  mossa.  Den  sluter 
således  äfven  med  sitt  lefnadssätt  till  den  afdel- 

ning,  som  af  Pallas  ■^••)  fått  namnet  Mures  cuni- cularii.  Trakten  der  den  fanns  var  bevuxen  med 

tät  ocii  bog  skog  af  Gran  ocb  Fur,  och  borde  till 
den  läq;re  ree:ionen.  Tillfälle  till  närmare  under- 
söknui^  om  dess  lefnadssätt  gafs  icke,  och  derföre 

vågar  jag  hoppas  på  benäget  öfverseende  i  det  hän- 
seendet. Då  jag  icke  haft  tillfälle  att  jemföra  den 

med  ilere  af  de  af  Pallas  beskrifne,  närstående 

Myodes,  än  M.  Lemmus  &  arvalis,  tillförser  jag 
mig  äfven  öfserseende,  om  artmärket  icke  skulle 
befiinuis  innehålla  distincte  kännemärken. 

*)   Novae  Specit'<;  Onadnipediiin  e  Glii  iiim  Ordinc.  Ei- 
laiigic  1778.  sid.  73. 
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2:o   Sorex  pygmaeus.  Pall. 

Artm.  Hufvudet  långt,  med  långspetsig  nos;  dess  längd 
något  mindre  än  halfva  kroppens  från  nosspetsen 

till  annsl;  det  förra  21  millim.  (H")?  tl^"  sednare 
48  (Ifl")?  —  afståndet  mellan  ögat  och  nosspet- 

sen förhåller  sig  till  detsamma  mellan  ögat  och  den 
yttre  öronöppn  ingen  =  4:3,  det  förra  8  mil  lim. 
det  sednare  6.  Svansen  lika  lång  som  afståndet 
mellan  ögat  och  svansroten,  i  proportion  till  krop- 

pen oformligt  tjock. 

Synon.  S.  pygmaeus,  Pall.  itin.  III.  append.  p.  n. 
exilis,  Gmel. 

S.  minutus,  Laxm.  Sib.  Br.  p.  72. 
Lin.  syst.  XII.  I.  p.73.  sp.  2.  Penn.  Syn.  p.  481.  n.343. 
S.  minimus  (GeofFr.  ?) 

Kroppen  smal  och  spenslig.  Färden',  of  van, 
på  ryggen  och  hufvudet  mörkt  hrungrå,  på  huf- 

vudet dock  mera  stötande  i  giålt;  på  sidorne  nå- 

got ljusare,  oraärkHgt  öfvergående  i  de  undre  de- 
larnes gråhvita  färg,  som  sträcker  sig  långt  upp 

på  sidorne;  på  den  öfre  sidan  af  svansen  lik  ryg- 
gens; hakan,  halsen,  bröstet  och  magen  gråhvita, 

h vilken  färg  sträcker  sig  upp  under  ögonen;  den 
öfre  sidan  af  nosen  med  ett  långsgående  streck  af 

mörkare  hår,  som  sträcker  sig  ända  till  nosspet- 
sen; sidorne  af  nosen  ljusare,  tätt  besatta  af  vi- 

brisser,  af  h vilka  de  bakersta  räcka  till  öronen; 
desse  äro  hvite,  vid  den  öfre  kanten  bevuxne  med 

gråbruna  hår;  fötterne  gulhvite;  svansen  på  undre 
sidan  vid  roten  hvitaktig,  glänsande,  sedan  allt 
mörkare  mot  spetsen.  Håret  i  proportion  mindre 

fint  och  jemt  än  hos  S.  vulgaris.  Den  täta  hår- 
beklädnaden sträcker  sig  på  extremiteterne  blott 

till  midten  af  antibrachium  samt  till  knäleden; 
derefter  äro  benen  och  fötterne  slest  be  väx  te  af 

ljusa,  fina  hår,    som  på  de  bakre  fötterne,  samt 
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vid  (le  yttre  tfirne  på  framfötterne  äro  tätast. 
Svansen  är,  utom  vid  roten,  der  håret  knappt  är 

märkbart,  glest  bevuxen  af  långa,  stvfva,  borst- 
lika hår,  som  mot  spetsen  tilltaga  i  längd,  och 

äro  vid  denna  5  millim.  långa.  De  sitta  icke  tä- 
tare, än  att  man  kan  se  svansringarne,  samt  äro 

så  fördelade,  alt  merendels  3  och  3  hafva  sina 

rötter  intill  h varandra.  Den  har  2^  millim.  dia- 

meter der  den  är  tjockast.  Fötterne  äro  i  pro- 
porlion  till  kroppen  medelmåttigt  store;  tårne  fine 

och  hoptryckte,  med  små  klor,  som  på  framföt- 
terne äro  ljusare  än  på  bakfötterne.  Planta  10 

millim.  lång,  och  Palma  6  d:o.  Nosen  sträcker 
sig  4  millim.  utom  tänderne;  5  millim.  bakom 

spetsen  är  den  något  utvidgad  på  sidorne,  och  är 
der  4  millim.  bred.  INares  ligga  på  sidorne  om 
nosspetsen ,  som  är  delad  genom  en  temligen 
djup  fåra.  Öronen  små,  för  det  mesta  dolde  uti 
hårbeklädnaden;  deras  längd  4  millim.  Hufviuiet 

öfver  öronen  8  millim.  bredt.  Samtlige  tandspet- 
sarne  dunkelt  rödbrune.  Fiamtänderne  i  under- 

käken särdeles  långa,  och  föga  böjde,  med  knappt 
raärkbare  tas^qar. 

De  individer,  efter  h vilka  denna  beskrifning 

blifvit  tagen,  fångades  för  circa  en  månad  sedan 
uti  smärre,  dertill  inrättade  fällor,  vid  ̂   estra 

Wram  i  Skåne,  uti  en  skogbevuxen  trakt.  På 
samma  ställe  der  de  erhöllos,  fångades  äfven  S. 
vuUaris,  så  att  de  förmodlii^en  bodde  tillsamman 

i  en  koloni.  De  tycktes  dock  in^ralunda  vara  fred- 

ligt  siimade  inbördes,  emedan  jag  förmärkte,  att 

t.  o.  m.  individer  af  samma  Species  förtärde  h var- 
andra. Till  bete  uti  fä  Hor  ne  be£:as;nades  kött  af 

mures  och  fo2;lar.  Då  S.  vuliiaris  är  den  af  våre 

svenske  hittills  kände  Sorices,  som  står  S.  pvg- 
niaeus  närmast,  ehuru  denna,  en  qåniz  observerad. 
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svårligen  med  den  förra  kan  förblandas,  i  synner- 
het förmedelst  nosspetsens,  svansens  och  tänder- 

nes  form,  så  har  man  anledning  att  förmoda,  det 

den  i  lefnadssättet  hufvudsakligen  öfverensstäm- 
mer  med  den  sednare.  På  grund  af  med  S.  vul- 
garis  anställde  försök  anser  jag  derföre  S  pygrnaeus 
uteslutande  förtära  animalisk  föda.  Uu  fån^adt 

tillstånd  har  nem ligen  den  förra  icke  kunnat  för- 

mås att  förtära  vegetabilier,  ehuru  jag  genom  hun- 
ger sökt  tvinga  den  dertill;  då  den  deremot  med 

största  begärhghet  genast  kastat  sig  öfver  de  döda 
Mures  eller  annat  dylikt,  som  blifvit  lagdt  för 
densamma. 
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Försök  till  Gruppering  och  Revi- 

sion af  de  Svenska  Ephydrinaej 

af 

CHR.  STEJVHAM31AR. 

\iå  forskningen  efter  de  lagar  för  djur-arternas 
naturliga  förvandtskap,  h vilka  vetenskapen  måste 
bemöda  sig  att  uppspana,  skulle  en  fullständig 

kunskap  om  djurens  utvecklingshistoria  utan  tvif- 
vel  häfva  den  ovisshet,  hvaruti  äf ven  vetenskapens 

mästare  stundom  synas  sväfva.  Men  de  arter,  fram- 
för allt  af  de  Två  vingade  Insekternas  ordning, 

som  utvecklas  och  lefva  på  vattendränkta  eller 
fuktiga  lokaler,  undandraga  sig  våra  observationer 

under  det  de  genomgå  stadierna  af  sin  metamor- 
fos. Då  man  således  vid  försöket  att  begränsa 

dessa  små  djurs  familjer  och  grupper,  endast  kan 

rådfråga  djurets  yttre  organer  i  dess  sista  utveck- 
ligs-stadium,  blifver  det  så  mycket  nödvändigare 
att  fästa  uppmärksamheten  på  organerna  for  de 

väsendtU gaste  lifsfunktionerna,  emedan  dessa,  så- 
som exponenter  af  lifvets  yttringar  hos  de  sär- 

skilda djuren,  genom  Öfverensstämmelse  eller  skilj- 
aktighet i  bildning,  måste  förråda  deras  närmare 

eller  aflägsnare  frändskap. 

Vid  detta  försök  att  följa  naturen  på  spåren, 

måste  dock  såsom  regel  antagas,  att  frändskaps- 
förhållanderna  icke  få  bedömmas  efter  ett  enda 

organ  eiler   något  särskilt   parti,   ehuru  öfverra- 
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skande  öfverensstämmelsen  eller  skiljaktiglielen  i 

dess  bildning  må  förekomma.  Ty  den  öfverens- 
stämmande  bildningen  af  ett  enda  organ,  kanan- 
tyda,  att  djuren  väl  stå  pä  en  analog  punkt,  men 
likväl  tillhöra  särskilta  grupper  eller  serier ,  såsom 

länge  sedan  är  anmärkt  inom  andra  natur-sferer. 
Om  åter  de  väsendtligare  partiernas  form  anvisar 
en  art  sin  plats  inom  en  viss  grupp,  men  något 

särskilt  mindre  väsendtligt  parti  fått  en  utbild- 
ning, som  märkbart  afviker  från  den  inom  grup- 

pen normala,  måste  denna  af  vikande  form  betrak- 
tas såsom  en  denna  art  enskilt  bestämmande  ka- 

rakter, icke  såsom  en  anvisning  till  dess  afsön- 
dring  från  sina  naturliga  förvandters  krets.  Ty 

det  må  aldrig  förgätas,  att  den  verkliga  affinite- 
len,  som  röjer  sig  i  lika  lefnadsseder  och  lifsytt- 
ringar  i  allmänhet,  måste  vara  afpreglad  i  de  för 

lifs-verksamheten  väsendtligaste  organerna.  De 
yttre  tecknen  till  närmare  frändskapsförhållanden 

måste  derföre  sökas  i  nutritions-  och  propagations- 
redskapen  jemte  de  för  den  fria  rörelse-förmågan 
nödvändiga  lemmarna.  Men  de  få  likväl  icke  en 

gång  bedömmas  efter  ett  enda  af  dessa  organer, 
ehuru  vigtigt  det  må  synas  för  djurets  lif.  Alla 
de  väsendtligare  organerna  måste  betraktas  i  deras 
samband;  och  de  typiska  förhålkuiden  af  deras 

former,  som  bestämma  en  familj  eller  dess  grup- 
per af  högre  och  lägre  ordning,  måste  uppfattas 

af  ett  öppet  natursinne,  om  dessa  systematikens 
likväl  alltid  ofullkomliga  försök,  skola  förmå  alt 

närma  sig  till  ett  sant  uttryck  af  naturens  egna 
tankar. 

Sverige  har  ägt  en  Dipterolog  med  detta  rena 

natursinne  i  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  fram- 
lidne ledamot,  Professor  C.  F.  Fat.tén.  De  be- 

skrifningar,  genom  Inilka  han  grundlade  och  till 
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största  delen  nj^sk apade  den  Svenska  dipterologien, 
äro  alllid  framgångna  utur  en  trogen  natur  åskåd- 

ning. Men  samma  trogna  natur-sanning  utmärker 
äfven  de  af  honom  begränsade  familjerna.  Han 

hade  icke  hunnit  anställa  den  comparativa  gransk- 
ning af  djurens  organer,  som  ännu  utgör  ett  oupp- 

fyldt  behof  för  vetenskapen,  och  i  följd  deraf  icke 
eller  alllid  nog  klart  i  bestämda  ord  fixerat  det 

begrepp  om  hvarje  familj,  som  utur  den  rena  na- 
tur-åskådningen bildat  sig  i  hans  tankar.  Desto 

mera  öfverraskande  är  det,  att  han  likväl  så  träf- 

fande, man  kunde  nästan  säga  di vinatoriskt,  i  stort 

uppfattat  de  flesta  familjers  hufvudbegrepp,  och 
likaså,  med  sällsynta  undanlag,  lyckligt  tillämpat 
det  vid  arternas  gruppering  i  större  massor.  Men 
på  den  väg  han  således  banat,  synes  man  bora 
fortgå.  Då  måste  det  första  steget  blifva,  att  de 

formskillnader  som  väsendtligen  karakterisera  fa- 
miljen, noggrant  iakttagas,  och  familjens  begrepp 

bestämmes  i  klara  uttryck  af  dem.  För  delta  än- 
damål nödgas  man  företaga  en  genomgående  gransk- 

ning och  revision  af  alla  familjens  arter,  under 
h vilka  äfven  de  arter,  som  tilläfventyrs  blott  för 

någon  habiluel  analogi  erhållit  plats  inom  den- 
samma, förråda  sig  såsom  obehöriga  främlingar  i 

dess  krets,  h vilka  derföre  böra  derifrån  aflägsnas. 
Mellanlänkarne,  som  sammanbinda  de  större  huf- 

vudfamiljerna ,  och  vid  dessas  första  begränsning  i 
stort,  sammansmält  med  någon  af  de  centrala 

grupper,  till  hvilka  de  stå  i  sidoförvandtskap,  kun- 
na endast  vid  en  sådan  granskning  med  säkerhet 

urskiljas  och,  betraktade  såsom  familjer  af  lägre 
ordning,  från  de  förra  utbrytas.  Lyckliga  försök 
till  systemets  utveckling  genom  de  mellanliggande 

gruppernas  urskiljande,  äro  äfven  inom  de  Två- 
vingade  Insekternas  ordning   gjorda;  Professor  J, 
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W.  Zetterstedts  arbeten  förete  många  exempel 
deraf.  Men  till  större  delen  återstår  ännu  til- 

lämpningen af  samma  lag  inom  familjerna  för  ar- 
ternas ordnande.  Skail  vetenskapens  försök  att 

systematisera,  närma  sig  till  naturens  system,  så 

böra  väl  icke  allenast  de  större  grupper  inom  fa- 
miljerna, som  fått  namn  af  Slägten  (Genera),  be- 
stämmas efter  de  väsendtlls^are  ors^aneinas  öfver- 

ensstäm mande  bildning,  utan  samma  regel  måsle 
utsträckas  äfven  till  de  underordnade  grupperna 

(Sectiones).  Man  må  icke  frånkänna  de  underaf- 
delningar  inom  familjernas  hufvudgrupper,  till 
hvilka  anlednins:  hämtas  af  formen  eller  färs^teck- 

ningen  hos  något  enskilt  ofta  föga  betydande  parti, 
allt  det  värde  de  kunna  äga,  såsom  biträde  för 

arternas  urskiljande.  Men  ätternas  gruppering  ef- 
ter gemensamma  öfverensstämmelser  i  de  väsendt- 

ligare  partiernas  form,  utgör  dock  ej  allena  en 
nödvändig  länk  i  systemet,  utan  erfarenheten  har 

visat  och  skall  ännu  ytterligare  ådagalägga,  att 
ingen  annan  grundval  gifves  för  en  lika  säker  som 
klar  bestämning  af  sjelfva  arterna.  Men  det  är 
en  ännu  mera  behjertansvärd  sanning,  att  den 

större  gruppen  (Genus)  icke  ens  kan  klart  upp- 
fattas och  öf verskådas  annorlunda  än  i  de  under- 

ordnade grupperna,  inom  hvilka  dess  begrepp  fram- 
träder på  olika  sätt  modifierad  t.  Om  arterna  af 

flera  bland  de  senare  framställas  i  systemet  blan- 
dade med  h varandra,  så  måste  forskaren  sjelf  i 

sin  föreställning  företaga  en  fördelning  i  naturliga 

grupper,  innan  han  förmår  bilda  sig  ett  totalbe- 
grepp af  den  förra.  Men  dessa  lägre  giupper  må- 

ste, likasom  de  högre,  af  en  ren  blick  upphämtas 
utur  sjelfva  naturen;  och  med  tillämpning  af  deu 

oförgängliga  lagslifi  ningen  (or  den  högre  gruppens 

begrepp,  gäller  iifven  för  dessa  läi^re  den  lika  on  ill- 
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korlio^a  res^elii:  sectio  dabit  caracterem,  nec  cara- 
eter  sectioiiem.  Men  liafva  de  blifvit  bildade  efter 

denna  regel,  så  skulle  den  högre  gruppen,  i  hvil- 
ken  de  innefattas,  efter  en  olika  åsigt  af  systemet, 

kunna  upplösas  i  lika  många  slag  ten  af  lägre  ord- 
ning. I  sjelfva  verket  kunna  åtminstone  icke  ny- 

bildade genera  godkännas  med  annat  villkor,  än 
att  de  antingen  representera  en  utur  den  större 

utbruten  väl  begränsad  naturlig  grupp,  eller  en 
tillförene  okänd  grupp  af  högre  ordning. 

Ett  försök  att  genomföra  en  på  här  antydda 

grunder  hvilande  gruppering  af  Dipter-familjen 
Ephydrinae  Zetterst. ,  kan  tillika  betraktas  såsom 

en  genom  senare  upptäckter  och  observationer  på- 
kallad utveckling  af  den  första  af  handling  om 

denna  familj,  som  för  30  år  sedan  blef  meddelad 

i  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  af 
Svenska  dipterologiens  grundläggare.  Under  nyare 
dipterologers  hand  har  Ephrydrinernas  familj  väl 
vunnit  en  stor  tillväxt  i  massa;  men  för  veten- 

skapen är  denna  tillväxt  nästan  ofruktbar.  De 
talrika  arter,  som  i  Macquarts  arbeten  finnas  sna- 

rare blott  uppräknade  än  beskrifna,  äro  till  stör- 
sta delen  oigenkänliga,  emedan  diagnoserna  ej  in- 

nehålla några  positiva  kännetecken  hämtade  från 

formen  af  djurkroppens  väsendtligaste  partier,  och 
en  stor  tvetydighet  häftar  vid  de  nästan  blott  af 

färgteckningen  lånade  och  derföre  ofta  endast  com- 

parativt  upplysande  karaktererna,  då  uppmärksam- 
het ej  blifvit  fästad  på  den  betydliga  skiljaktighet 

i  färgteckning,  som  förekommer  hos  olika  kön  af 

samma  art,  åtminstone  inom  den  artrikaste  grupp 

af  familjen.  Beskrifningarne  kunna  derföre  stun- 
dom lika  väl  lämpas  till  två  eller  flera  distincta 

arter;  stundom  hafva  de  särskilta  könen  af  sam- 

ma art  blifvit  under  olika  namn  uppförda  såsom 
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skiljda  arter.  Men  icke  allenast  arternas  karakte- 
ristik lider  af  många  brister  då  uppmärksamhet 

på  organernas  väsendtligare  formskillnader  åsido- 
sattes. Sä  framt  icke  kännetecken  hämtas  af  de 

väsendtligare  partiernas  skiljaktiga  bildning  och 

form,  kunna  icke  de  högre  och  underordnade  grup- 
perna urskiljas;  och  när  åter  dessa  icke  blif vit  ur- 

skiljda,  blifva  afvikelser  från  naturens  sanning 
oundvikliga  i  den  systematiska  uppställningen  af 
arteinas  kedja.  Då  åtskilliga  arter  söndras  från 

den  krets,  till  hvilken  de  s^enom  sin  kroppsbild- 
uing  höra,  och  ställas  i  saraband  med  arterna  af 

en  annan  grupp  eller  till  och  med  inblandas  mel- 
lan dessa;  fördunklas  derigenom  begreppet  om  båda 

dessa  kretsar  af  naturföremål,  och  den  bild  af 

djuren,  som  diagnoserna  skulle  framställa,  blifver 
sväfvande  och  osäker.  Man  kan  häraf  lätt  förklara 

h vårföre  t.  ex.  Notiphila  ohscureUa  Fall.  och  No- 
tiphila  ̂ labricuhi  Fall.  nästan  allmänt  blifvit 
misskända  af  de  dipterologer ,  som  saknat  tillträde 

till  original-exemplaren  i  Professor  Fallens  sam- 
ling. Utan  att  anmäika  den  helt  egna  kropps- 

form och  ausigtsbildning,  som  närma  dera  till 

slägtet  Psilopa  Fall.,  hade  Prof.  Falléx  ställt 

dem  raid  t  ibland  arterna  af  en  annan  grupp.  Hy- 
drellia  Macqu. ,  der  ingen  entomolog  kunde  föran- 

ledas att  söka  dem,  då  deras  skiljaktigheter  från 
arterna  af  drellia  oan»ka  starkt  falla  i  öijonen. 

De  representera  äfven  i  sjelfva  veiket  en  egen 

grupp,  helst  inom  sLigtet  Psilopa.  Men  arterna 

af  denna  gruj^p  fnnias  hos  både  Meigen  och  Mac- 
QUART  utan  någon  ordnande  regel  inblandade  mel- 

lan ar  tema  af  HydreUia  Macqc;  och  följden  deraf 

har  blifvit,  dels  alt  begreppet  om  den  sistnämda, 

inom  sig  väl  begränsade  gruppen ,  icke  kunnat  fixe- 
ras 



81 

ras  geiiom  karakterer  af  de  väseiidlliga  skiljaktig- 
heter,  som  uteslutande  bestämma  den,  dels  att 

arterna  ömsesidigt  öfver  hvarandra  sprida  ett  dun- 

kel, som  gör  dem  oigenkänliga  och  deras  syno- 
nymi  outredlig.  Notiphila  Macqu.  och  Meig.  (i 
Supplem.  VII.  Zweifl.  Ins.)  är  en  ganska  naturlig 
grupp,  redan  antydd  af  Prof.  Faixén.  Men  dess 

begrepp  sönderstyckas  och  upplöses,  om  man  an- 
tager det  äfven  af  Macquart  godkända  slägtet 

Dichoeta  Meig.,  som  blifvit  bildadt  af  Notiphila 
caudata  Fall.  ensam  blott  med  afseende  på  de 

ovanliga  bihang,  med  h vilka  hannens  bakkropp  hos 
denna  art  är  försedd.  Ty  honan  af  denna  art  är 
till  alla  partier  så  fullkomligt  öfverensstämmande 
med  gruppens  öfriga  arter,  att  icke  ens  någon 
tanke  skulle  kunna  uppstå  om  dess  afsöndring 

ifrån  dem  till  en  annan  grupp.  Bakkroppens  bi- 
hang karakterisera  således  här  endast  arten.  No- 

tiphila cBnea  Fat.l.  synes  vara  okänd  utom  Skan- 
dinavien. Genom  ansigte,  mundelar  och  propa- 

gations-apparat,  representerar  den  också  tj^p  för 
en  egen  grupp,  af  hvilken  Sverige  har  flera,  hit- 

tills obeskrifna  arter.  Om  dessa  väsendtliga  par- 
tiers form  varit  angifven,  så  skulle  denna  art 

omöjligt  kunnat,  i  Meigens  uppställning,  få  plats 

bland  de  Notiphilae  Fall.,  dem  Meigen  i  hufvud- 
saken  ganska  naturenligt  sammanställt  i  en  egen 
grupp,  men  icke  lika  välgrundadt  öfverfört  till 

slägtet  Ephydra  (Zweifl.  Ins.  VI,  121  o.  f.  Ephy- 
dra,  afd.  C,  c.)  Ty  från  dem  är  Notiph.  öenea  i 
alla  partiers  form  alldeles  skild,  och  äger  med 

dem  knappt  något  annat  gemensamt,  än  den  nä- 
stan nakna  antenn-setan.  Men  antenn-setan,  som  in- 

om Ephydrin-familjen  blifvit  begagnad  såsom  grund 
för  aldelningar  under  slägtena,  äger  för  detta  än- 

K.  V.  Ahacl  Handl  7843.  ^ 
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damål  föga  värde,  om  den  e/z^^/m  derlill  användes. 

Då  söndras  arterna  ifrån  deras  verkliga  affini tets- 
förhållanden, och  kedjan  förlorar  naturligt  sam- 

manhang Vi  se  det  t.  ex.  inom  hufvudgruppen 
af  slägtet  Ephjdra.  Den  har  setan  dels  på  öfre 
sidan  hårig,  dels  skenbart  naken.  Denna  olikhet 

förekommer  väl  hos  de  större  arterna  ganska  märk- 
lig. Men  vid  nogare  granskning  finner  man,  att 

den  skenbart  nakna  setan  äfven  har  hår,  och  des- 

sa ställda  1  samma  läge  på  setans  midt,  som  hos 
arterna  med  tydligt  hårig  seta ,  men  så  förkortade 
att  de  knappt  kunna  upptäckas  med  obeväpnadt 
ös^a.  Skillnaden  är  derföre  så  litet  väsendtlisf,  att 

den  egentligen  beror  endast  af  djurens  stoilek  och 
betraktarens  mer  eller  mindre  skarpa  synförmåga. 
Att  den  då,  använd  såsom  indelningsgrund,  kan 
komma  att  fiån  h varandra  söndra  och  i  särskilta 

sektioner  aflägsna  de  mest  närbeslägtade  arter,  så- 
som verkligen  inträffat  med  Eph.  albula  Meig. 

och  Eph.  riparia  M[£ig.,  är  icke  oförmodadt,  men 
bevisar  tillräckligt  att  denna  skiljaktighet  icke  får 
anses  för  väsendtlig.  Till  h vilka  förvillelser  en 

försummad  uppmärksamhet  på  djurkroppens  vä- 
sendtligare  organer  kan  leda,  visar  slägtet  Trime- 
rina  Macqu.  Ty  detta  slägte  h vilar  på  ett  full- 

komligt missförstånd  om  bakkroppens  byggnad  och 

parnings-apparaternas  betäckningar  hos  Ephydrin- 
familjen.  Enligt  det  nödvändiga  sammanhang 
bvaruti  de  sednare  stå  till  den  förra^  såsom  i  det 

följande  skall  ådagaläggas,  är  det  omöjligt  att  en 

Ephydrin-arts  abdomen  skulle  kunna  bestå  endast 
af  tre  bukringar,  hvarmed  likväl  slägtet  Z/v/72éf/7>/^z 
skulle  karakteriseras.  Psilopa  madizans  Fai.l.,  den 
enda  Svenska  art  bland  dem,  h vilka  af  Macquart 

hänföras  till  detta  slägte,  har  också  sex  bukringar 
likasom  alla  Ephydrince  utan  undantag.     Om  då 
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de  tre  ofri  ga  arter,  dem  Macquar.t  uppräknar, 

verkligen  icke  skulle  genom  en  lika  förhastad  ob- 
servation hafva  blifvit  till  Trimerina  hänförda; 

så  kan  man  åtminstone,  utan  fara  för  misstag,  förneka 

deras  lätt  till  plats  inom  Ephydrin-familjen.  Af 
dessa  exempel,  som  kunde  ökas  med  många  flera, 
torde  tillräckligt  ådagaläggas,  att  alla  afvikelser 

från  naturens  lag  inom  denna  familjs  uppställning 

och  systematiska  behandling,  härleda  sig  från  för- 
summad uppmärksamhet  på  de  väsendtliga  orga- 

nernas  bildning  och  form.  Inflytelsen  af  denna 
försummelse  har  sträckt  sig  så  långt,  att  ehuru 

familjens  begrepp  af  Prof.  Fallen  noggrant  be- 
stämdes, och  få  Dipter-familjer  torde  finnas  så 

skarpt  begränsade  genom  tydligt  framstående  form- 
skilnader  i  organerna  för  både  nutritions- och  pro- 
pagations-funktionerna,  hafva  likväl  dess  slägten 
blifvit  af  senare  dipterologer  söndrade  långt  frän 

hvarandra  i  systemet  genom  andra  slägten  afsär- 
skilta  familjer,  med  h vilka  de  stå  i  spanska  afläg- 
sen  förvandtskap,  såsom  af  Meigen;  eller  det  mest 

karakteristiska  af  dem  alla,  sjelfva  familjens  cen- 

tral-grupp  Ephydra,  till  en  annan  familj  förflyt- 
tadt,  såsom  af  Macquart.  Få  afdelningar  af  de 
tvåvingade  insekterna  lära  derföre  mera  vara  i 
behof  af  en  revision  än  Ephydrince;  och  önskan 

att  öfver  deras  systematiska  och  diagnostiska  kän- 
nedom sprida  något  ljus,  må  rättfärdiga  det  för» 

sök  jag  vördsamt  utbeder  mig  få  underställa  KongL 

Vetenskaps-Akademiens  granskning. 
Ephjdrinoe  uppställdes  af  Professor  Fallen  i 

en  särskilt  familj  under  benämningen  Hjdromj- 
zides.  Ehuru  familjens  ide  förblifver  oförändrad, 
kan  (lock  denna  benämning  icke  bibehållas,  sedao 

dipterologerna  allmänt  äro  ense  derom,  att  Hj- 
dromjza  liveiis  Fall,  ej  tillhörer  Ephydrince  utan 
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slägtet  Cordjlura  af  Scatomyzid-familjen ,  och 
släglet  Hydromjza  derigenom  Föisvunnil  ej  alle- 

na ulur  familjen  ulan  utur  systemet.  Den  af 

Prof.  Zetterstedt  antagna  benämningen  Ephjdri- 
nce j  är  deremot  så  mycket  lämpligare,  som  bland 

familjens  bufvudgrupper,  Ephjdra  äger  den  star- 
kaste utbildning  af  dess  karakteristiska  kännetec- 

ken och  således  utgör  dess  centrala  afdelning. 

Jemte  Hydromjza  livens ,  måste  äfven  Notiphila 
annidata  Fat.l.  från  denna  familj  afskiljas;  ty 

alla  dess  hufvnd-karakterer  af  ansigtets  form,  an- 
tenner, vingnervernas  läge  m.  m.  hänföra  den  till 

DrosophUa  Fall.  Notiphila  puUula  Fall.  är  efter 
Professor  Fallens  tid  icke  af  någon  entomolog 

återfunnen.  I  Prof.  Fallens  till  Kongl.  Veten- 
skaps-Akademien öfverlemnade  duplett-samling, 

är  Not,  puUula  identisk  med  Not,  picta  Fall. 

Original-exemplaret  i  Prof.  Fallens  egen  samling, 
af  viker  ej  eller  i  något  väscndtiigt  från  Not.  picta, 

enligt  den  upplysning  Professor  Zetterrtedt  be- 
hagat meddela,  och  har  till  och  med  selan  en- 
dast linhårig,  likasom  den  sistnämda  oaktadt 

den  varit  anförd  bland  arteina  med  seta  ateima- 

rum  distincte  pliimata  (Fallen  Hydrom3^zides  p.  9). 
Högst  sannolikt  äi  o  derföre  Not,  puUida  och  xYo^. 

picta  fullkomligt  identiska,  och  den  föria  bör, 
såsom  en  i  färgteckningen  ofullständig  form  af 
den  sednare,  utur  de  sjelfständiga  arternas  antal 
tills  vidare  uteslutas.  I  den  nya  revision  af 

Svenska  Hydromyzides ,  hvilken  Prof.  Fallen  fö- 
relog i  en  akademisk  afhandling,  ökade  han  an- 

talet af  de  i  Kongl.  Vetenskaps- Akademiens  Hand- 
lingar 1813  beskrifna  arterna  till  28,  men  beskref 

tillika  eller  antytlde,  såsom  varieteter,  5  verkligen 

sjelfständiga  ar  ler.  Då  Hydrom,  livens j  Not,  an- 
nidata och  Not,  pullula    från   detta   antal  afgå. 
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voro  således  30  arter  af  Sveriges  Ephydriiioe  för 
Prof.  Fallen  bekanta.  Professor  Zetterstedt  har 

riktadt  familjen  med  3  nya  arter  utur  Lapplands 
Insektfauna.  Men  antalet  af  de  Svenska  arterna 

Öfverstiger  nu  vida  mer  än  dubbelt  de  hittills 
kändas  och  beskrifnas.  En  skarpare  karakteristik 
af  alla  arterna  har  derigenom  blifvit  nödvändig, 
och  en  ny  revision  af  hela  familjen  kunde  då 

icke  undvikas,  pä  det  att  diagnostiken  måtte  brin- 
gas i  harmoni  genom  hela  serien  af  arterna.  Den 

granskning  af  kroppsdela rnes  form  och  propor- 
tioner, som  då  måste  företagas  med  hvar  och  en 

art,  för  att  uppsöka  dess  positiva  kännetecken, 
könskillnader  och  närmaste  förvandtskap,  ledde 

ej  allenast  till  en  omarbetning  af  diagnoserna, 
utan  äfven  till  de  allmännare  åsigter,  på  h vilka 

familjens  indelning  i  naturliga  grupper  stöd  jer  sig. 
Gynsamma  lokala  omständigheter  hafva  satt  mig 
i  tillfälle,  att  under  flera  år  observera  båda  kö- 

nen af  de  flesta  arterna  i  stort  antal.  Jag  måste 

väl  beklaga,  att  de  4  arter*),  hvilka  Professor 
Zetterstedt  ensam  inom  Fäderneslandet  funnit, 

äro  mig  obekanta;  men  de  upplysningar  han  med- 
delat om  dessa  arter,  ej  mindre  än  om  flera  bland 

Professor  Fallens  original-arter,  dem  jag  ansett 
för  sam  ve  tsp  lig  t  att  troget  bevara  från  all  förvex- 
ling,  förvissa  mig  så  , mycket  mera  att  de  erhållit 
sin  rätta  plats  inom  grupperna,  som  den  grundar 

sig  på  Professor  Zetterstedts  inom  Svenska  dip- 
tcrologien  gällande  auktoritet.  Deras  diagnostik 
har  jag  deremot  nödgats  lemna  ofulländad;  men 
den  skall  också  desto  fullkomligare  framträda  i  den 

efterlängtade  fortsättningen   af  Professor  Zetter- 

*)  Not.  ceiiea      Fall._,  JSFot,  nigripes  Zett.^  IVot.  vitri- 
pennis  Zett.  och  Psilopa  marginella  Fall. 
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STEDTs  arbete  ö(vei'  Skandinaviens  Insekt-fauna. 
Flera  utmärkta  nya  arter  äro  mig  meddelade  af 
Professorer  ne  P.  F.  Wahlberg,  C.  J.  Sundevall 

och  C.  H.  BoHEMAN,  h vilka  med  vetenskaps-kär- 

lekens och  vänskapens  välvilja  öppnat  mig  till- 
träde till  sina  lika  samlingar,  och  h vilkas  aldrig 

vägrade  upplysningar,  råd  och  uppmuntran  det 
måste  till  så  betydlig  del  tillegnas,  om  detta  för- 

sök fl  än  en  aflägsen  landsoi  t,  kan  hugna  sig  af 

någon  framgång. 

1  den  systematiska  uppställningen  är  Ephy- 
drinernas  plats  näst  efter  Anlhomyzides  redan  be- 

stämd '•'").  Vingnätet  och  hela  deias  kropps-sta- 
tur  antyda  denna  slägtskap.  Anmärkta  äro  äf- 
ven  de  flesta  af  familjens  uiskiljande  kännetec- 
\en:  att  vingarnes  så  kallade  andra  hjelpnei  v 

(secundarins)  saknas,  eller  snarare  är  samman  växt 

med  den  egentliga  hjelpnerven  (auxiliaris) ,  ("rån 
hvilken  den  stundom  visar  sig  skiljd  vid  vingens 

bas;  att  antennerna  äro  korta  och  merendels  ned- 
lutande;  ansigtet  uthöjdt  och  vid  sidorna  af 

mnnöppningens  brädd  ej  har  horizcmtela  borst 

(setae  mystacinae);  palperna  mot  spetsen  utvidgade 
och  vingfjället  knappt  märkbart.  Men  deremot 

hafva  dels  ett  hos  Ephydrinae  ganska  kaiakteri- 
stiskt  organ  bland  munnens  partier,  delsbakkiop- 

pens  (ahdominis)  egna  byggnad  icke  fästat  ento- 
mologernas uppmärksamhet.  De  böra  derföre  sär- 

skilt förklaras. 

AnlydH  af  Prof.  Fallen  och  be^^tLimdt  uttryckt  af 
l^  ol.  Zetterstedt  i  Diplera  Scandinaviae  Toii],  1  pagg. 
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Prwlabriim. 

Om  hufvudets  urhålkniiig  inom  miuiöppnin- 
gen  hos  en  Ephydrin  undersökes,  så  upptäckes 
på  främre  delen  af  sugrörets  (underläppens)  stam 
(stipes),  af  h vilken  urkolkningen  bildas,  en  vid 
stammens  hinnbetäckning  fästad  lodrätt,  hornak- 

tig skifva,  som  sträcker  sig  rund  t  omkring  ur- 
hålkningen  till  ganska  ringa  afsiånd  från  hufvu- 

dets yttre  betäckning,  af  h vilkens  brädd  mun- 
öppningen bildas.  Denna  skifva  utgör  en  särskilt 

kant  omkring  den  urhålkning,  i  hvilken  sugröret 
infälles,  då  del  är  i  hvila.  Hos  de  större  arterna 

med  betydligt  vidgad  munöppning,  t.  ex.  hos 
Eph.  riparia  Fall.,  Notiph,  caudata  Fall.,  Not, 
cinerea  Fall.,  kaii  denna  skifva  med  lätthet  ur- 

skiljas, då  sugröret  är  ned fäldt;  och  hos  den  grupp 

af  Ephj^dra,  som  representeras  af  Eph,  aquila 
Fall.,  Eph.  coarctata  Fall.  och  Eph.  furcata 

Zett.  (3.  Gruppen  Parjdra  i  efterföljande  grupp- 
fördelning), framskjuter  den  normalt  nedom  bräd- 

den af  epistoma  kring  hela  dess  omkrets,  ehuru 
betydelsen  af  denna  under  epistoma  framskjutande 
kant,  hvaraf  djurens  fysionomi  ei håller  ett  helt 
eget  utseende,  aldrig  blifvit  föremål  för  närmare 

undersökning.  Figuren  3  föreställer  sugröret  (un- 
derläppen) {a)  och  nedre  delen  af  dess  stam  (^), 

hos  Ephydra  aurata  (E.  riparia  b.  Fall.).  Ur- 
hålkningen  {d)  på  stammens  mot  munöppningen 
vända  sida,  omgifves  af  den  hornaktiga  skifvan 

c,  c)s  inom  hvilken  sugröret  h vilar,  då  det 
är  infäldt.  Figuren  i  visar  denna  hornaktiga 

skifvas  tunglikt  framskjutande  spets  (c)  uppöf- 

ver  palperna  hos   Ochtera'^),  och   Fig.   n  dess  i 

*)  Såsom  ett  exempel   af  den    trohet,   livarmed  Prof. 
Fallen  tecknade  naturföremålen  j   må  anmärkas,  att 
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midlen  af  munöppniiigeiis  brädd  framskymtande, 
rundade  främre  del  (c)  hos  Notiph.  cinerea  Fat.l. 

—  Delta  organ,  livars  motsvarighet  mot  den 
mundel,  som  hos  Goleoptera  fått.  namn  af  clj- 
peus y  icke  kan  misskännas,  upptäckes  lätt  hos  alla 
de  familjer  af  Tvåvingarne,  hvilkas  utvidgade 

munöppning  medgifver  en  undersökning  derora. 
Då  det  inom  sig  upptager  och  omfattar  sugröret 
eller  underläppen  {lahiiini)^  så  länge  den  h vilar 
tillhakadragen,  och  är  stäldt  främst  på  stammen, 
vid  hvars  nedre  ända  det  lilla  parti,  som  fått 

benämning  af  öfverläpp  {labruni)  har  sitt  fäste, 

torde  det  kunna  utmärkas  med  namn  af  prcela- 

briim--^.  Med  Prcelabrum  förstås  således:  en  på 
sugrörets  stam  befintlig  upphöjning,  som  omgif- 
ver  den  urhålkning,  i  h vilken  underläppen  in- 
fälles  {protuberantia  in  stipite  proboscidis labium 
retractum  cingem).    Denna  upphöjning  har  olika 

han  fästat  uppmärksamhet  på  denna  mundel  hos 
Ochteraj,  och  anat  dess  betydelse.  I  delineationen  af 
Ochtera  manicata  (Hydromyz.  pag.  3)  yttrar  han  om 

palperna:  ''compressi ^  {lahio  tecti?)^  Hvad  han  der 
tvekande  heuåmwQY  labium,  är  den  tunglika,  utdragna 
spetsen  af  praelabrum.  Men  också  är  detta  den  en- 

da antydning,  som  finnes  hos  någon  författare  i  dip- 
teroJogien,  om  nu  anmärkta  mundel.  Be  som  skrif- 
vit  efter  Prof.  Fallen,  hafva  icke  ens  vid  Ochtera 
nämt  denna  del,  icke  en  gång  Meigen,  ehuru  hans 
teckning  af  hufvudet  (Zweifl.  Ins.  TaD.  58  fig.  20), 
röjer^  fastän  ganska  ofullkomligt,  att  han  sett  den. 

*)  Det  nära  förhållande,  hvaruti  denna  del  slår  till  de 
mundelar,  för  hvilka  benämningarne  lahium  och 
lahrum  redan  äro  antagna,  har  bestämdt  valet  af  be- 

nämningen prcelabrum.  Någon  annan  mera  vällju- 
dande t.  ex.  bildad  af  Grekiska  ord,  syntes  mindre 

lämplig  än  cn  sådan,  som  både  till  betydelse  och  de- 
rivation  harmonierade   med  de   öfriga  mundelarnes. 
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form  hos  olika  familjer.  Äii  är  den  en  låg  köl- 
lik svulst,  såsom  hos  Anthomyzides  och  i  allmän- 
het de  under  Muscides  Fall.  innefattade  familjer, 

men  då  merendels  af  mörkare  färg  (svart,  hrun, 
gul  o.  s.  v.)  än  hufvudels  inre  urhålkning,  eller 
en  låg,  trubbig,  på  undre  sidan  med  en  mörkare 
linea  färgad  kant,  såsom  hos  Scatomyzides;  än 
åter  bildar  den  en  mera  spetsig  kant  omkring 
stammens  urhålknins:,  helt  tunn  och  lås^  hos  Or- 

talides,  mera  utvidgad  och  tjock  hos  Sciomyzides 
o.  s.  v.  Men  hos  Ephydrinae  är  den  förtunnad 

och  förlängd  till  en  platt  skifva  af  samma  horn- 
aktiga substans,  som  hufvudets  yttre  betäckning. 

Genom  sin  starka  utbildnins^  ut^ör  detta  orsran 

ett  bland  hela  familjens  mest  karakteristiska  kän- 
netecken. 

Ephydrinernas  praelabrum  har  icke  allenast 
samma  substans,  utan  äfven  samma  grundfärg 
och  merendels  samma  beklädnad  af  färgadt  ludd 
eller  doft,  som  epistoma  och  hela  ansigtet.  Om 
detta  ludd  eller  doft  blifvit  afnött,  visar  sig  den 

svarta  bottenfärgen.  Hos  de  arter  af  Hjdrellia 
Macqu.  och  Notiphila  4:de.  Gruppen  {Philj^ria  i 

grupp-indelningen,  nästan  Ephydra  C,  c  Meig.), 
hvilkas  ansigte  har  någon  skiftning  af  gult  eller 

hvitt;  synes  proelabrum  icke  antaga  någon  färgad 
beklädnad,  utan  behålla  den  svarta  grundfärgen, 
föga  skimrande  af  ett  grålätt  ludd. 

Praelabrum  har  sitt  fäste  på  den  utvidgade 

stammen,  hos  Ephydrinerna  så  nära  till  hufvu- 
dets yttre  betäckning,  att  det  mellanrum  som  åt- 

skiljer dera  är  ganska  trångt  eller  att  de  nästan 

vidröra  hvarandra.  Deraf  följer,  att  praelabri  form 
i  det  hufvudsakligaste  bestämmes  af  hufvudets 

form  och  isynnerhet  af  framsidans  eller  ansigtets. 

Ju  rymligare  hufvudets  urhålkning  och  munöpp- 
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ningen  äro,  desto  mera  utvidgadt  är  äfven  pree- 
labrum,  och  således  mest  utvidgadt  hos  Ephydrce 

med  hvaiflikt  (fornicatum)  eller  koniskt  (subconi- 
cum)  epistoma.  De  förra,  som  innefattas  i  l:sta  grup- 

pen eller  egentliga  Ephjdra  i  grupp-fördelningen, 
med  Eph,  riparia  Fall  såsom  typ,  hafva  hög 
hvälfning  på  ansigtets  öfversta  del  och  derigenom 
större  ryralighet  att  i  denna  öfre  del  afhufvudet 

emottaga  sugrörets  stam.  Den  nedre  delen  af  hu f- 

vudet  får  der  före  en  större  och  djupare  tom  ur- 
hålkning,  inom  h vilken  deras  starkt  utbildade 

praelabrum  kan  rymmas  utan  att  framträngas  ned- 
om ansigtet.  De  senare,  som  innefattas  i  Sidje  grup- 

pen eller  Parjdra  i  gruppfördelningen,  med 
coarctata  Fall.  såsom  typ,  hafva  hufvudets  öfre 
del  antingen  framtill  platt  eller  hopklämdt  från 
sidorna,  h varigenom  de  förlora  någon  del  af  den 

inre  rj-mligheten  öfverst  i  hufvudet.  Främre  de- 
len af  sugrörets  stam  nedtryckes  derföre  mot  mun- 

öppningen, och  det  tomma  rummet  eller  urhålk- 
ningen  i  hufvudets  nedre  del  blifver  lägre.  Piae- 

labrum,  hvars  utbildning  till  följe  af  ansigtets  ut- 
vidgade omfång  nedtill,  är  lika  stark  hos  denna 

flock,  som  hos  den  förstnämda,  kan  då  icke 

rymmas  inom  denna  urhålkning,  utan  framskju- 
ter nedom  brädden  af  epistoma.  Praelabri  ställ- 

ning hos  denna  flock,  ehuru  besynnerlig  och  all- 
deles egen  den  vid  första  anblicken  förekommer, 

är  dock  således  en  naturlig  och  nödvändig  följd 

af  hufvudets  form.  —  Men  en  dylik  motsvarig- 

het mellan  hufvudets  och  prcclabri  form,  upptäc- 
kes lätt  hela  familjen  igenom.  Hos  jSotiphila 

Macqu  ,  DicJioeta  Me  ig.  och  den  af  NotipJi.  aenea 

representerade  gruppen  (Telinatobia  i  gruppför- 
delningen) är  privlabrum  framtill  rundad  t,  på  si- 

dorna temligen  långt   aflägsnadt    från  hufvudets 
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yttre  betäckning  och  baklill  iikasom  afstympadt. 
Denna  praelabri  bildning  bestämmes  tydligt  af 

ansigtets  form  och  hufvudets  mindre  djuplek  mel- 
lan detta  och  bukhufviidet.  Ty  dessa  flockars  an- 

sigte  är  blott  i  midten  föga  buktigt,  men  mot 
sidorna  näslan  plant,  och  har  betydlig  bredd; 
h varigenom  hela  hufvudets  bredd  på  tvären  blir 

betydligt  större  än  dess  djuplek.  Prcelabrum  krö- 
ker sig  i  spetsen  efter  ansigtets  rundade  mellan- 

stycke,  men  böjes  deremot  icke  utefter  dess  plana 
sidostycken,  och  får  derigenom  betydligare  afstånd 
från  hufvudets  sidor  än  hos  Ephydrfe  med  jemt 
rundad  munöppning.  Den  mindie  rymlighelen 
mellan  ansisjtet  och  hufvudets  baksida  hindrar 

dess  förlängning  bakåt.  Att  dess  främre  krökta 
del  framskymtar  i  midten  af  ansigtets  brädd 

(Fig.  n,  c),  härleder  sig  icke  deraf,  att  praelabrum 
bar  någon  större  längd  framtill,  utan  deraf  att 
ansigtets  brädd  är  bredt  urrundad,  ej  rak  såsom 
hos  Ephydrae.  Då  munöppningen  är  mer  eller 
mindre  hopdragen,  antingen  genom  inböjning  af 
sidokanterna,  såsom  hos  Hjdrellia  Macqu.  eller  af 
liela  dess  omkrets,  såsom  hos  Notiphiice  af  den 

fjerde  gruppen  {Philj^ria  i  gruppfördelningen), 
så  blifver  prcelabrum  under  djurets  lefvande  till- 

stånd helt  och  hållet  cloldt  inom  munöppningen, 
och  framträder  blott  med  spetsen  nedom  kanten 
af  epistoma,  efter  djurets  död  då  sugröret  blifvit 

nedfäldt.  Ochtera  har  en  på  sidorna  samman- 
dragen ,  men  bakåt  förlängd  munöppning,  i  främre 

bräddens  midt  djupt  urskuren;  dess  praelabrum, 
som  inåt  är  helt  lågt,  förlä nges  derföre  framåt 

med  en  tunglik  flik,  som  framskjuter  i  epistomats 
urskurna  brädd  (Fig.  i,  c)  till  betäckning  för  den 

blottade  spetsen  af  palperna  (yö,  p).  Såsom  dessa 
exempel,  för  hvilka  bekräftelse  kunde  hämtas  från 
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alla  familjens  grupper,  lilli äckligt  torde  ådaga- 
lägga, står  alltid  praelabri  stälJning  och  form  i 

ett  nödvändigt  förhällande  till  ansigtets  form, 
hvaraf  den  så  kallade  munöppningen  (apeitura 

oris)  hufvudsakligast  beror.  Vid  gruppernas  bild- 
ning bör  derföre  afseende  fästas  på  denna  mun- 

del  i  saraband  med  ansigtets  och  munöppningens 
form. 

Piedan  är  antydt  att  pr^elabrum  nedsänkes 
och  blir  antingen  helt  och  bållet  eller  till  en  del 

sjailigt  nedom  ansigtets  brädd,  då  sugröret  ned- 
fälies.  Detta  inträffar  åtminstone  med  alla  de  ar- 

ter dem  jag  haft  tillfälle  att  observera,  och  kan 

otvifvelaktigt  anses  gälla  för  hela  familjen ,  då  en- 
dast ganska  få  arter  ej  äro  af  mig  sedda  i  lef- 

vande  tillstånd.  Den  hinna,  med  h vilken  sug- 
rörets stam  sammcinhänger  vid  hufvudels  inre 

betäckning,  är  elastisk.  Då  sugröret  dragés  bakåt, 

utsträckes  hinnan  genom  denna  rörelse,  och  stam- 
men dragés  tillika  något  tillbaka  samt  nedsänkes, 

hvarigenom  äfven  dess  kant  (praelabrum)  kommer 

att  sänkas.  Man  kan  tydligt  märka  denna  hin- 
nans utstiäckning,  om  man  betraktar  de  rörelser 

djuret  gör  med  sugröret  sedan  det  är  fästadt  på 
nålen,  då  det  än  nedsänker  än  mot  stammens 

urhålkning  infäller  detta  rör.  När  djuret  är  dödt, 
finnes  sugröret  ofta  nedsänkt,  och  ju  mera  det 

blifvit  tillbakadraget,  desto  mera  framstånde  fin- 

ner man  då  prseiabrum  i  eller  nedom  munöpp- 
ningen. 

Det  tillhör  en  foitsatt  forskning,  att  utreda 

b  vad  värde  må  tillkomma  den  mundel,  på  h  vil- 
ken uppmärksamheten  här  blifvit  fästad,  säsoni 

distinctivt  kännetecken  hos  andra  Dipter-familjer. 
Ty  bland  dem  gifvas  äfven  andra,  hos  h vilka 
den  är  tern  ligen  utbildad  t.  ex.  Heteromyzides ,  i 
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olika  grad  hos  olika  genera.  Kanske  clA  torde 

visa  sig,  att  den  starkare  utbildningen  står  i  för- 
hållande till  djurens  vistelse  på  en  fuktigare  lo- 

kal. Men  mitt  syftemål  har  endast  varit,  att 

framställa  detta  organs  förhållande  hos  Ephydri- 
nsc,  h vilka  dock  framför  alla  öfriga  familjer  äga 
det  tydligast  utveckladt. 

jäbdomen  och  Tegumenta  Genitalium. 

A.f  Professor  Zetterstedt  är  redan  anmärkt, 

att  Ochtera  icke  har  5  bukringar  (segmenta  ab- 

dominis),  enligt  Meigens  uppgift ,  utan  6  '"').  Men 
en  noggrann  undersökning  af  nästan  alla  de  Sven- 

ska arterna  och  deras  båda  kön,  har  ledt  till  det 
resultat,  att  det  för  Ochtera  anmärkta  antalet  af 

bukringarne  gäller  för  hela  familjen  i  allmänhet, 
och  att  detta  antal,  äfvensom  de  eftersta  buk  rin- 

garnes läge  och  form,  står  i  ett  bestämdt,  nöd- 
vändigt förhållande  till  propagations-redskapens 

läge.  Strukturen  af  bakkroppen  (abdomen),  utgör 
således  något  för  hela  familjen  karakteristiskt; 

och  vid  närmare  granskning  besannas  den  förmo- 
dan, som  vid  jemförelse  af  arterna  snart  måste 

uppstå,  att  deras  egendomliga  karakter  an  ty  des 

af  bestämda  skiljaktigheter  i  bukringarnes  bild- 
ning. Äfven  för  diagnostiken  igenfinnas  ej  sällan 

ypperliga  artkännemärken,  ehuru  egentligen  ut- 
märkande han-könet,  i  proportionerna  mellan 

bukringarne,  hvilka  bero  af  kön-lemmarnes  läge. 
Om  Ephydrinernas  abdomen  jemföres  med 

Anthomyzidernas,  så  befinnes  en  betydlig  skilj- 
aktighet icke  blott  i  antalet  af  bukringarne,  utan 

äfven  i  proportionerna  mellan  ringarne  inbördes. 

*}  Insecta  Lapponica  pag,  715. 
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Första  buk-se^nientet  hos  Efjhjdrince  är  kort,  nä- 
stan skåilikt;  fogningen  raelian  första  och  andra 

segmenlet  ligger  på  eller  ganska  nära  framom  bu- 
kens bas  innan  den  liannit  sin  stöista  utvidsnins:, 

o  o' och  är  derföre  näsLan  bortskymd  af  det  andra 

segmentet.  Det  första  buk-segmentet  hos  Antho- 
mjzides  och  Muscides  Fall.  i  allmänhet,  är  mera 
förlängdt,  närmande  sig  till  klocklikt;  fogningen 
mellan  första  och  andra  segmentet  ligger  hos  dem 
framom  basen,  och  faller  derföre  lätt  i  ö"at.  De 

följande  tre  bnkringarne  hos  Anlhomyzides  äro 

till  längd  föga  olika  det  första  och  äfven  inbör- 
des temiigen  lika;  sällan  är  det  fjerde  märkbart 

längre  än  de  tre  föregående;  och  i  de  flockar  af 
Mnscides  Fallen,  hvilkas  hannar,  utom  dessa 

fyra,  halva  ett  femte  segment,  som  betäcker  köns- 
lemmarne,  är  detta  kort  och  kullrigt  eller  half- 
klotformigt.  Hos  Ephydrinernas  hannar  står  åter 

fjerde  och  förnämligast  femte  buk-segraenternas 
län^d  i  ett  bestämdt  föihållande  till  längden  af 

det  sjette,  under  bukens  bakdel  inåtvikta  seg- 
mentet; och  detta  förhållande  har  äf ven  inflj^telse 

på  proportionen  mellan  de  bakre  buksegmen terna 
hos  det  andra  könet. 

Det  sjette  buk-segmentets  form  och  läge  hos 
han-könet  förtjenar  derför  särdeles  uppmärksam- 

het.    Det  \\o"Gv  ända  från  basen  t  vert  vikit  inåt 
o  o 

bakkroppens  undre  sida,  tätt  fogadt  intill  den- 
samma, och  inpassadt  med  sina  kanter  antingen 

helt  och  hållet  under  och  inom  femte  segmentets 

kant,  eller  metl  spetsen  utsträckt  öfver  det  femte 
intill  det  (jer de  segmentets.  Det  förra  framställes 
i  Fig.  13,  som  visar  undre  buksidan  af  Notiph. 
cinerea  Fall.  och  dess  invikta  sjette  segment  s. 
Det  sednare  ses  i  Fig.  6,  som  alhildar  buksidan 

af  hainiens  ahdomen  hos   Eph,  aurata   och  dess 
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sjelte  segment  s.  Hos  honorna  är  deremoL  sjette 
segmentet  ringformigt,  men  betydligt  kortare  än 
de  föregående  segmenterna,  oftast  ganska  kort  och 
indraget  till  större  deien  under  det  femte,  ehuru 
det  hos  oskadade  individuer  kan  tydligt  urskiljas, 
äfven  sedan  de  äro  döda.  När  man  då  betänker 

det  sjette  segmentets  korthet  hos  honan  och  dess 
undangömda  läge  hos  hannen,  så  kan  man  icke 
förundra  sig  att  de  undfallit  uppmärksamheten, 

och  att  dessa  merendels  små  djur  blifvit  af  en- 
tomologerna karakteriserade  såsom  försedde  med 

blott  fem  abdominal-ringar.  —  Att  det  inböjda 

sjette  abdominal-segmentet  hos  hannen  ostridigt 
bör  betraktas  såsom  en  buk-ring,  ehuru  ställd  i 
omvändt  läge  emot  den  näst  föregående,  är  tyd- 

ligt deraf,  att  Öppuingen  för  exkrementernas  af- 
gång  {cipertura  ani)  befinnes  på  detta  segment 

framför  femte  segmentets  kant,  som  utgör  bak- 

kroppens spets.  Anal-öppningen  utmärkes  ge- 
nom en  liten  aflåns;  knöl  med  remna  eller  för- 

djupning  i  midten  (Fig.  6,  m  och  13,  m).  När 
sjette  segmentet  är  ganska  kort,  kan  det  vid 

flygtigt  betraktande  förekomma  såsom  anal-öpp- 
ningen utgjorde  den  yttersta  spetsen  af  abdomen 

och  vore  belägen  på  kanten  af  femte  segmentet. 
Men  detta  är  blott  en  synvilla,  föranledd  deraf, 

att  anal-öppningen,  som  dock  ligger  på  sjette  seg- 
mentets bas,  är  närmad  ända  intill  kanten  af  det 

femte.  Deremot  är  analöppningen  ej  sällan  till- 
bakadragen till  ett  märkbart  afstånd  från  femte 

segmentets  kant  hos  de  arter,  h vilkas  sjette  seg- 
ment har  längre  utsträckning  inåt  buken,  och 

någon  gång  långt  in  på  det  sjette  seguientets  fält 

(Fig.  13  m).  Genom  sitt  läge  är  det  sjette  seg- 
mentet bestämdt  till  betäcknins:  för  hannens  par- 

ningslemmar {te^umentum  ̂ enitaliuni) i  h vilka  der- 
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under  ligga  gömda  lil^asoni  inom  de  egentliga 

Dolichopernas  caudal-slida.  Men  hos  Ephydri- 
nerna  är  sjette  segmentet,  såsom  verkligt  abdo- 
minal  segment,  af  samma  substans  och  färg  som 
de  öfriga  bukringarne,  och  icke  fritt  såsom 

Dolichopernas  caadal-slida,  utan  sammanbundet 
med  femte  segmentet  af  maghinnan,  genom  h vil- 

kens utsträckning  det  kan  med  spetsen  nedsänkas 

då  painings-redskapen  framträda. 
Sjette  abdominal-segmentets  form  hos  hannen 

är  ganska  olika  hos  särskilta  arter.  En  viss  typ 
för  dess  form  råder  inom  hvar  och  en,  genom 

hufvudets  bildning  och  andra  väsendtliga  känne- 
tecken begränsad ,  naturlig  grupp;  så  att  organerna 

för  nutritions-  och  propagalions-funktionerna  ge- 
mensamt och  tillsamman  betraktade,  blifva  de 

vigtigaste  kännetecken  för  grupperna.  Hos  hvar 
och  en  art  inom  gruppen  är  dock  den  typiska 
formen  så  modifierad,  att  afvikelsen  fras  den- 

samma, vid  jemförelse  med  detta  partis  skapnad 
hos  nära  beslägtade  arter,  bekräftar  en  viss  arts 

sjelfständighet.  Hos  några  flockar  är  sjette  seg- 
mentet betydligt  utdiaget  inåt  buken,  och  kan 

uppnå  ända  till  nära  hälften  af  dess  längd.  Det 

har  då  en  mot  spetsen  afsmalnande,  nästan  tri- 
angelformig  (Fig.  6,  s)  eller  oval  skapnad  (Fig. 

13,  s),  med  något  trubbig  uinupen  eller  ursku- 
ren spets,  stundom  af  annan  färg,  likasom  anty- 

dande att  livad  som  hos  andra  flockar  förekom- 

mer såsom  ett  särskilt,  olika  färgadt  bihang, 
här  är  med  sjelfva  segmentet  sammanväxt.  Ty 

bos  flera  flockar  äi'  sjette  segmentet  kort,  men 
försedt  med  ett  fjäll-likt  bihang  {appejiclLv).  Detta 
bihang  döljes  helt  och  hållet  eller  till  en  del 

under  kanten  af  ("emte  och  fjerde  segmenterna,  så att 
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att  det  ej  kan  observeras,  så  framt  icke  det  sjette 

segmentet  blifvit  i  parningen  nedsänkt  eller  ge- 
nom en  lindrig  klämning   af  abdomen,  tvingas 

att  nedsänka  sig.    Bi  hanget  har   ofta   en  annan 

färg  än  segmentet,    vid   b  vilket  det   är  fästadt, 
och  visar  betydlig  olikhet  i  skapnad  hos  särskilLt 

grupper,  samt  inom  h varje  grupp  ofta  en  mång- 
fald af  olika  former  hos  särskilta  arler^    Det  be- 

står antingen  af  två  mindre  fjäll,   rundade  (hos 
Ephydra   3   Gr.  Parjdra)   eller  triangelformiga 

[Notiphila  Macqu.);  eller  också  ulgör  det  ett  sam- 
manhängande fjäll  af  nästan  lika  bredd  med  sjelle 

segmentet  ocb  sammanfogadt  med  basen  vid  dess 
främre  brädd,   så  alt  det  utgör   en  fortsättning 

deraf  men  skiljes  derifrån   af  en   intryckt  fåra. 
Då  är  det  till  formen  bos  olika  arter  ganska  olika, 

jemnbredt  eller  aflångt,   med   spetsen  uddhvass 
och  klufven,  eller  urskuren  eller  delad  i  två  run- 

dade flikar  o.  s.  v.  Fig.  19,  21,  23,  25,  27  visa 

formen  af  sjette  segmentet  och  dess   bihang  hos 
hannarne  af  fem  arter  HydrelUa  Macqu.  Sjelfva 

segmentet  är  s,  s  med  analöppningen  m;  bihan- 
get  är  b. 

Denna  skiljaktighet  i  sjette  segmentets  och 
bihangets  form  måste  inverka  på  formen  af  femte 
buksegmentet,  och  när  det  sjette  är  utdraget 
framom  det  femtes  kant,  äfven  på  formen  af  det 

fjerde.  Ty  ju  bredare  och  längre  utdraget  det 

sjette  segmentet  är,  desto  mera  utvidgad  och  för- 
längd urrundning  fordrar  det  på  undre  sidan  af 

femte  segmentet,  för  att  deruti  kunna  inrjanmas. 

Femte  segmentet  måste  således  nödvändigt  för- 
längas, då  sjette  segmentet  är  mera  förlängdt; 

och  det  förras  förlängning  måste  äfven  blifva 

märkbar  på  öfre  sidan  eller   ryggen  af  bakkrop- 
K.  F.  Akad.  Handl,  7843.  7 
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pen  v  id  jcniförelse  med  dennes  främre  segmenler. 
Detla  upplyses  någorlunda  genom  fig.  5,  6,  som 

föreställa  ryggsidan  (5)  och  buksidan  (6)  af  ̂ /z}-- 
dra  aurata,  äfvensom  af  fig.  12  och  13,  som  fö- 

reställa ryggsidan  (12)  och  buksidan  13  af  No- 
tifjh.  cinerea  Fall.  Derföre  att  sjette  segmentet 
s  kräfver  utrymme,  är  det  femte  på  buksidan 
långt  utskuret  och  på  ryggsidan  förlängdt  {fjf)' 
Det  femte  segmentets  förlängning  är  dock  hos 
andra  arter  vida  betydligare  och  mera  i  ögonen 
fallande  än  hos  de  här  framställda.  Derföre  att 

Ephjdroi  auratce  sjette  segment  icke  är  inneslutet 

inom  det  femtes  kant,  utan  sträcker  sig  derutöf- 
ser  intill  kanten  af  det  fjerde,  har  det  femte 
blifvit  endast  något  förlängdt,  emedan  öfre  delen 
af  det  sjette  vinner  utrymme  framför  dess  undre 
kant.  Eph.  auratce  närujaste  an  för  vand  t,  EpJu 
riparia,  har  femte  segmentet  vida  mer  förlängdt. 
nästan  till  det  fjerdes  dubbla  längd,  emedan  det 
sjette  segmentet  helt  och  hållet  inneslutes  inom 
det  förras  biädd.  I  den  händelsen,  hvaraf  E^h, 

aurata  företer  exempel,  då  det  sjette  segmentet 

eller  dess  bihang  är  utdraget  till  fjerde  segmen- 
tets kant,  måste  stundom  äfven  fjerde  segmentet 

något  förlängas,  för  att  bidraga  till  den  förläng- 
ning af  abdomen,  som  är  nödig  för  att  bereda 

sjette  segmentet  tillräckligt  utrymme  på  dess  un- 
dre sida.  Genom  fortsatta  observationer  har  jag 

funnit,  att  den  här  anmärkta  motsvaiis^heten 

mellan  buk-segmenterna  är  gällande  inom  hela 
familjen,  och  den  blick  in  i  naturens  lagbundna 
ordning;,  som  häruti  öppnas  äfven  inom  denna 
lilla  natur-sfer,  saknar  icke  sitt  stora  interesse 
för  forskaren.  En  och  annan  skenbar  afvikelse 

derifrån,  som  i  det  (oljande  skall  anföras,  kan 
fullständigt  förklaras.    Mini    kan   anse  såsom  en 
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regel,  a  ti:  f jer  de  och  femte  ubdominal-segmeTiter- 
nas  längd  j,  och  det  femte  segmentets  ur  skum  a 

form  på  buksidan  j,  stå  i  förhållande  till  formen 

af  det  s jette  segmeritet  och  dess  bi  han  g.  Dä  det 
sjette  segmentet  är  bildadt  liil  betäckning  för 

hannens  parnings-redskap,  som  deriuider  äro  dolda 
och  för  iakttagelse  nästan  undangömda,  så  bestäm- 

mes utan  tvifvel  dess  form  af  de  sen  a  res  olika 

form  hos  särskilta  grupper  och  arter.  Det  är  väl 

således  egentligen  parningsredskapen,  som  inverka 

på  det  femte  och  stundom  äfven  det  sjelte  seg- 
mentets förlängning,  ehuru  denna  inflytelse  ej 

kan  observeras,  utan  antydes  indirekt  af  deras  be- 

täckningar. En  afvikelse  från  nyss  anförda  re- 
gel, h varigenom  delta  beslyrkes,  skall  i  det  föl- 

jande anföras.  Pioportionen  mellan  de  främieoch 

bakre  abdominal-segmenterna  antyder  således  den 
väsendtliga  skiljaktigbet,  som  äger  rum  mellan 

propagalions-lemmarne  hos  olika  arter;  och  der- 
för  blifver  denna  proportion  en  märkbar  expo- 

nent af  arternas  egendomliga  karakter  bland  när- 
beslägtade  arter,  som  i  diagnostiken  bör  iakttagas. 

De  proportioner  mellan  abdominal-segmen- 
terna, som  föranledas  af  propagations-redskapens 

och  sjette  segm.entets  form  och  läge  hos  hankö- 
net, framträda  också  egentligen  tydligt  endast 

hos  detta  kön,  men  gälla  dock  äfven  för  honkö- 
net, ehuru  i  en  så  föga  framstående  grad,  att 

proportionen  sällan  blir  användbar  såsom  karak- 
ler  för  den  praktiske  nat ur-beskrifningen.  Då 

hannens  sjette  segment  är  långt  utdraget  inåt  bu- 
ken, finnes  honans  sjette  ringforn)iga  segment, 

under  h vilket  dess  parningslem  gömmes,  vara  be- 
tydligt utvidgad  och  på  buksidan  långt  urskuren, 

så  att  dess  midt  får  betydligt  afstånd  från  spet- 
sen af  abdomen.     Hus   de    större   arterna,  som 



100 

hafva  bannens  segment  mycket  förlängdt,  t.  ex. 

Eph.  riparia^  Eph.  aitrata^  JSot,  cenea  m.  fl.,  är 

denna  utvidgning  uppåt  bukens  undre  sida  på  bö- 
nans sjetle  segment,  ganska  njäiklig.  Segmentets 

främre  kant  under  buken  är  icke  tryckt  intill 
densamma,  utan  vidt  utstående;  ocb  dess  meller- 

sta del,  som  sammantryckes  till  ett  utskjutande 
veck,  har  nästan  samma  afstånd  från  spetsen  af 
abdomen,  som  spetsen  af  bannens  sjette  segment 

fiån  j^tlersta  kanten  af  dess  abdomen.  Det  femte 
segmentet  bos  bönan  måste  nödvändigt  så  vida 

rätta  sig  efter  det  sjette,  att  det  förra  äfven  får 
en  ganska  stark  urrundning  framåt  buken  på  den 
undre  sidan.  Häiaf  bli f ver  det  en  lika  nödvän- 

dig följd  att  det  femte  segmenlet  på  ryggsidan 
något  måste  förlängas,  i  samma  mån  mera,  som 

det  sjette  på  buksidan  är  mera  utviclgadt;  bvil- 
ket  inträffar  bos  de  arter,  som  bafva  bannens 

sjette,  ocb  i  följe  deraf  äfven  femte  segment  mera 
förlängdt.  Likasom  förut  är  anmärkt  om  bannen, 

måste  äfven  fjeide  segmentet  bos  bönan  förlängas 
då  dess  sjette  segment  bar  ganska  stark  ut  vidgning. 
Men  femte  ocb  fjerde  segmenterna  förlängas  dock 
bos  bönan  i  vida  mindre  proportion ,  bennes  femte 

abdominal-segment  är  alltid  kortare  än  bannens. 

Är  bannens  femte  segment  ganska  betydligt  för- 
längdt, så  kan  deiföre  proportionen  mellan  de 

främre  ocb  bakre  abdominal-secmenterna  blifva 

karakteriserande  för  bela  arten;  men  är  förläng- 
ningen mindre  betydlig  bos  bannen,  kan  denna 

proportion  endast  blifva  karakteriserande  för 
detta  kön.  Utom  de  sex  eaentli^a  abdominal- 

rnigarne,  iunias  bos  bönan  två  tiängre  ringar, 
den  ena  omfattad  af  den  andra,  gömda  under 

det  sjelte  abdominal-segmentets  öfre  brädd.  Do 
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utgöra  äg^läggiiingsi öreLs  betäckuing  och  ouigifva 
det,  när  det  utsträckes. 

Den  ii^ärkligaste  alVikelse  fraii  den  uppgifna 
regeln  för  niotsvarigbet  i  längd  mellan  hannens 

femte  och  sjelte  abdorainal-segiiienler,  harhiltills 
blifvit  observerad  blott  hos  eji  art,  Hydrellia 

concolor.  Dess  sjette  segment  (Fig.  23,  s,  s)  är 
ganska  kort,  och  bi  hanget  {b  b)  blott  halfannan 

gång  längre  än  sjelfva  segmentet.  Hela  betäck- 
nings-apparaten är  en  bland  de  kortaste  inom 

gruppen,  ehura  sjelfva  arten  är  en  bland  de 

största.  Men  icke  desto  mindre  har  femte  seg- 
mentet betydligt  slörre  längd  än  de  föregående 

biik-segmenterna.  Men  denna  afvikelse  tjenar  sna- 
rare till  en  fullständig  förklaring  af  regelns  rätta 

betydelse,  än  till  vederläggning  deraf.  Hannens 
parningslem  är  nem ligen  dubbelt  så  lång  som 

sjette  segmentet  och  bihanget  tillsamman,  och  be- 
täckes  af  dem  knappt  till  häl  Ilen.  Men  till  er- 

sättning är  parningslemmen  omgifven  af  en  svart 

hinnaktig  slida,  som  med  basen  ligger  under  sjette 

segmen  let,  men  sträcker  sig  långt  framom  det- 
samma till  [ner  än  dess  dubbla  längd.  Hos  nå- 

gon annan  art  af  denna  grupp,  har  något  spår 
till  en  sådan  slida  icke  kunnat  upptäckas.  Den 

ligger  hos  Hjdr.  co7^co/o/' in fäl  Id  mel  lan  femte  seg- 
mentets undre  kanler  och  sträcker  sig  ända  upp 

om  fogningen  af  det  fjerde  segmentets.  Den  kau 
ej  eller  observeras  förr  än  den  derunder  gömda 
parningslemmen  framträder.  Såsom  betäckning 

för  denna  lem,  ersätter  den  således  sjette  seg- 
mentets otillräckliga  längd.  Denna  afvikelse  från 

regeln  är  således  ganska  lärorik,  emedan  den 
ådagalägger,  att  femte  segmentets  förlängning 

lämpas  efter  parningslemmens  längd.  Detta  sy- 
nes då  bevisa,  att  olika  f()rlängning  af  de  bakre 
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abdumiiial-segmentei  na,  antjder  olika  formafpro- 

pagatioiis-redskapen,  och  således  otvifveiaktigt  äf- 
veii  en  väsendlligt  hes  lä  iii  mande  art-kai  akter. 

Eli  annan  afvikelse,  som  förekommer  hos 

hela  gruppen  Nvtiphila  Macqu.  och  hos  några 

HjdreUue  ( Hydr.  fasca  och  Hydr*  geniculata )y 
är  åter  endast  skenbar.  Femte  segmentet  synes 
korlaie,  än  det  sjetle  segmentets  betydliga  längd 

tyckes  fordra.  Men  iörlängningen  är  verkligen  gan- 
ska ansenlig  äfven  hos  femte  segmentet,  ehuru  icke 

genom  en  rak  utsträckning.  Detta  segment  har  en 

stark  konveK  böjning  inåt  undre  sidan  af  abdo- 
men,  hvilkens  ända  derigenom  bhfver  nästan 

halfklotformig;  och  det  är  tillika  ganska  långt  ur- 

skuret  på  undre  sidan  (Fig.  13).  Säideles  an- 
märkningsvärdt  förekommer  det,  att  hos  hannarne 

af  Notiphila  Macqu. ,  h vilkas  abdomen  i  synner- 
het har  denna  half klolforrniga  bakdel,  är  anal- 

öppningen belägen  långt  inåt  buken  mot  spetsen 
af  sjette  segmentet.  Derigenom  antydes,  att  de 
inre  delarnes  läge  måste  vara  på  ett  ovanligt  sätt 

ordnadt,  och  det  femte  segmentets  konvexitet  för- 

anledt  af  deras  onikrökning  mot  anal-öppningen. 
Bakkroppen  hos  de  nämda  arternas  hannar  af 

grupperna  Notipldla  och  HjdrelUa  har  tillika  i 
det  hela  en  afvi kände  form.  Den  är  icke  såsom 

hos  sam-arterna  af  Notiphila  Fatx.  oval  eller  el- 
liptisk  utan  jemnbred  ,  cylindrisk ,  ehuru  mindre 
märkbart  hos  NotipJuhxi  Macqu.,  h vilkas  kropp  är 
kort  relativt  till  bredden,  men  ganska  märkbart 

hos  Hfdr,  fasca  och  Hydr,  ̂ ^enicuhita.  Dessa  få 
derigenom  ett  från  haininrne  af  deras  grupp  gan- 

ska af  vik  ande  utseende. 

Ibland  de  kmakleicr,  hvilka  hlifvit  an  vända 

för  alt  bestämma  Ephydrin-familjens  begiepp, 
äro    oslridigt   dc   all  i  a  v  äsendlligasl ,    som    bli f  vit 
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hämlade  af  hufvutiols  rorni,  emedan  denna  loriu 

beror  af  nutritions-redskapens  bildning.  För  en 
fullständig  uppfattning  af  detta  begrepp,  torde 

derföre  vara  af  vigt,  att  fästa  närmare  uppmärk- 

samhet på  de  hufvudets  yttre  delar,  som  egent- 
ligen bestämma  hufvudets  form  i  det  hela,  nem- 

ligen  Facies  (ausigtet)  och  Vertex  (hjessan). 

Facies, 

Det  typiska  förhållandet  i  ansigtets  bildning 

kan  lättast  iakttagas  hos  de  större  arterna,  eme- 
dan det  hos  dem  är  redigast  och  starkast  ut- 

tryckt. För  att  tydligt  uppfatta  det,  bör  man 
derföre  betrakta  de  större  Ephydrae,  t.  ex.  Eph, 
riparia  Fall.,  Eph.  coarctata  Fall.,  arterna  af 
Notiphila  Macqu.,  JSotiph.  cenecij,  Ochtera  o.  s.  v. 

Ansigtet  utgöres  af  två  hufvud-delar :  a) 

Orbitce  oculorum  (ögoninfattnin<^arne)  och  b)  Epi- 
stoma  (egentliga  ansigtet).  Orbitce  oculorum  äro 

smala  band  af  ansigtet  (Fig.  i  och  n,  o,  o)  be- 
lägna vid  ögonens  främre  kant,  på  h vardera  si- 

dan om  epistoma,  sagta  utvidgade  nedåt  och  öf- 
vergående  i  kinderna  [gericB)  under  ögonen.  Nor- 

malt hafva  orbitae  oculorum  samma  färg  som  epi- 
stoma. Gränsen  mellan  orbitae  och  epistoma 

bildas  antingen  af  epistomats  uppsvällda  kant, 

som  likt  en  plica  (fåll)  ligger  upphöjd  öfver  or- 
bilae,  eller  vanligast  af  en  linea  inipressa  (för- 

djupad linea),  som  sträcker  sig  f ra n  nedre  kanten 
af  vertex,  mellan  densamma  och  pannan  of  van 
antennerna,  på  ömse  sidor  af  epistoma  oftast  ända 

ned  till  mun-öppningen.  Denna  intryckta  linea, 
ehuru  hårfin,  är  dock  ganska  tydlig  hos  de  större 
arterna,  och  då  den  hos  de  små  ej  kan  tydligt 

urskiljas,  ligger  kanten  af  tpistoma  likasom  fast- 
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limmad  iippöfver  den  smala  orbila  ocali.  Ännu 

mer  i  ögonen  fallande  är  gränslinien  då  den  bil- 
das af  en  upphöjd  fåll,   såsom  hos   Ochtera,  — 

Epistoma  eller  det  egentliga  ansigtet,  är  hela  det^ 
inom  denna  linea  eller  fåll  innefattade,  inre  fäl- 

tet af  ansigtet  ned  till    mun-öppningen.  Såsom 
dess  delar  urskiljas:  Fröns  (pannan)  och  Partes 

epistomatis  lon^itudinales  (epistomats  läogd-afdel- 
ningar).    Fröns  är  ansigtets  öfversta  del,  på  hvil- 
ken  antennerna  hafva  sitt  fäste,  skiljd  från  hjes- 
san  af  den  insänkta  lineen,  ofta  i  öfversta  bräd- 

den mot   vertex   urnupen.     Den   har  merendels 
samma  färg,  som  hela  det  öfriga  epistoma.  Men 

hos  några  arter  är  dess  öfversta  del  ofvan  anten- 
nerna, blekare  —  merendels  hvit  —  och  bildar 

en  macida  frontalis  (pann-fläck),   som  dock  icke 
är  begränsad  nedåt,  utan  sammanflyter  med  epi- 

stomats färg.    Det  större  fallet  af  epistoma,  ne- 
danför antennerna  är  genom  två  sulci  longitudi- 

nales  (längd-fåror)  afdeladt  i  tre  partes  lon^itudi- 
nales.   ̂ låo-ydvlievndi,  Partes  låter alesj  mellan  epi- 

stomats längdfåror  och  den  begränsande  intryckta 

lineen    eller   fållen  (Fig.  i  och  n,  /,  t)  ligga  in- 
vid orbita  ociilorum  och  äro  nästan  plana,  lägre 

än  epistomats  mellersta  afdelning.    Af  denna  af- 
delnings  form  bestämmes  äfven  deras;    ju  mera 
kon  v  ex  t  utvidgad  den  är,    inom    desto    trånga  re 

utrynmie  insk  l  änkas  de.    Pars  intermedia,  epislo- 
mats  mel  lanstycke,  utgör  dess  mellersta  konvexa 

del  mellan  längd-ftnorna  (e^  e);   och    då    det  är 
omgärdadt  af  de  båda    sido-afdelningarne ,  torde 
det   till  åtskillnad    från   dem,   kunna  benämnas 

area  epistomatis  iutermedia. 

Sådan  är  ansigtets  typiska  bildning.  I  sjelfva 

verket  saknas  också  aldrig  hos  Ephydrinae  h val- 

lien sidci  lon^itiidinales  ellei^  Unea  impressa  epi- 
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storna  cin^ens.  Men  hos  de  mindre  kräken  äro 
de  så  obetydligt  fördjupade  och  ligga  till  så  ringa 
afstånd  från  Ögats  kant,  att  de  endast  vid  stark 
förstoring  kunna  upptäckas.  Oi  bita  kan  då  helt 
och  hållet  uteslutas  eller  blifva  omärklig,  h vilket 

bos  en  och  annan  grupp  inträffar;  och  sidostyc- 
kena blifva  i  samma  män  smalare,  som  längd- 

fårorna  ligga  närmare  till  ögal.  Det  utvidgade 
konvexa  mellanpartiet  tyckes  då  uttränga  dem. 

Men  äfven  hos  de  mindre,  t.  ex.  HjdreUice,  fin- 
nes dock  vid  mellanstyckets  brädd  på  ömse  sidor 

en  plan  kant,  ehuru  ytterst  smal,  som  tydligen 

motsvarar  sidostyckena  på  de  större  arteinas  epi- 
stoma.  Hos  de  flesta  Ephydrinae  kan  äfven  or- 
bita  oculi  urskiljas,  ehuru  icke  oied  obeväpnadt 

öga.  —  I  stiängaste  mening  kunde  man  alltså 
säga,  alt  alla  Ephydriners  epistoma  är  försedt 
med  sulci  longitudinales ;  och  den  af  Professor 

Zetterstedt  för  Notiphila  anförda  karakter:  epi- 
stoma hisulcatum  ,  skulle  kunna  ty p isk t  ti  1  leg- 

nas  familjen,  med  lika  mycket  skäl  som  den  till- 
egnas en  stor  mängd  arter  af  Notiphila  Fall. 

Men  hos  en  stor  del  af  dessa  små  djur,  och  hos 

sjelfva  de  artrikaste  flockarne,  äro  fårorna  omärk- 

liga, och  ansigtets  lä ngd-afdeln ingår  sammanflyta. 
I  jemförelse  med  epistoma  hos  andra  flockar,  som 
hafva  tydliga  sulci  longitudinales,  betraktas  och 
beskrifves  då  dessas  epistoma  såsom  esulcatum 

(utan  longitudinela  fåroi  ) 

*)  Diptera  Scandinavioe  1,  p.  60. 
**)  Hos  några  arter,  t.  ex.  Hfdrellice,  finnas  intryckta 

linier  på  nedre  delen  af  det  konvexa  mellanstyckets 
inre  fält.  Dessa  kunna  väl  äfven  kallas  sulci,  men 
få  icke  förblandas  med  ansigtets  längdfåror,  som  be- 

gränsa epistoma  ts  mellanstycke.  Ty  längdfårorna 
ligga  hos  dessa  aiter  närmare  till  ögat  än  dessa  in- 

tryckta lineerj  men  äro  otydliga.    De  sednare  tillhöra 
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Der  den  typiska  ansigtsbildningen  beslämdt 
framträder,  äro  epistomats  sidostycken  merendels 

jemnbreda  och  sammanstöta  nederst  med  genae. 
Ju  mindre  konvext  utvidgadt  mellanstycket  är, 
desto  betydligare  och  nedtill  mera  utvidgade  blifva 

de,  såsom  hos  de  större  Notiphilce,  Deremot  fin- 
ner man  dem  helt  smala  och  tillbakati  ängda  mot 

orbitan,  då  mellanstycket  jemt  utvidgas  och  till- 
växer i  bredd  mot  mun-öppningen,  såsom  hos 

Ephydrae  3.  Grupp  {Parjdra),  Är  mellanstycket 
af  betydlig  biedd  ufvantill,  så  blifva  sidostyckena 
undanskjutna  till  nedre  sidohörnen  af  epistoma, 

såsom  hos  Noliphila  2.  Grupp  {Telmatobia).  Der- 
emot när  mellanstycket  är  hvalflikt  krökt  {for- 

nicatum)  upptager  det  nästan  hela  epistomats  om- 
fång och  undantränger  sidostyckena  på  sidorna, 

der  endast  ett  knappt  märkbart  spår  af  dessa  kan 
röjas  vid  orbilans  brädd,  men  lemiiar  dem  ett 

vidgadt  utrymme  ofvantill  vid  epistomats  fram- 
springande del.  Der  få  de  nästan  form  af  en 

kil  med  spetsen  vänd  nedåt,  och  blifva  desto 

tydligare,  ju  mera  framspringande  epistoraat  är 
under  pannan  t.  ex.  Eph,  riparia  Fall.  Om  åter 

det  hvalflika  epistoma  öfveist  är  föga  framsprin- 
gande eller  nästan  jemnhvälfdt  ofvan  ifrån  nedåt, 

märkas  sidostyckena  endast  såsom  små  insänknin- 
gar  under  antennerna  t.  ex.  hos  Eph. palustvis  Fall. 

Det  synes  som  de  beskrifvande  dipterolo- 
gerna  icke  alltid  fästat  tillräcklig  uppmärksamhet 
på  ansigtels  särskilta  delar.  Facies  och  epistoma 
användas  ofta  (af  Mligen  och  Macquart)  såsom 

fullkomligt  likbetydande  ord.  När  orbili\^  oculo- 
rum  äro  uteslutna  eller  knappt  märkbara,  såsom 
hos  HjdreUice,  och  epistoma  således  upptager 
hela    ansigtet,    kan    det    väl    för  artkännedomeu 

ej  familjens  ,  icke  ̂ .•n'^  gruppcn>,  blult  vissa  ai  tcis t  a  ra  k  ter. 
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vara  Jikgllligt  om  den  senare  benämiiiligen 
tilläggas  detsamma.  Mea  om  orbilae  oculorum 

äro  märkbara  och  till  och  med  gifva  ansigtet 

en  ökad  bredd,  så  att  de  hafva  inflytelse  på  an- 
sigtets  hela  form ,  så  läier  det  väl  icke  vara 

lämpligt  att  begagna  benämnini^arne  facies  och 
epistoma  såsom  synonymer.  Vill  man  på  säkra 
grunder  gruppera  arleina  eller  uppställa  dem  i  en 
kedja  efter  deras  naturliga  föi  vandlskap,  så  är 
det  ofelbart  af  vigt  att  urskilja  ansigtets  särskilta 
delar,  emedan  deras  forhållanden  bestämma  for- 

men af  hufvudels  framsida,  som  utgör  ett  bland 

de  väsendtligaste  kännetecken  af  näi  mare  eller  af- 
lägsnare  slägtskap.  Alldeles  likgilligt  kan  det  icke 
eller  anses,  att  i  gi  uppeis  eller  arters  beskrifning 

formen  af  epistoma  Is  melianstycke  ensamt  angif- 
ves  såsom  Ae/i/  epistomats  form,  så  framt  icke 

sidostyckena  äro  inskränkta  till  ett  så  trångt  ut- 
rymme, att  de  icke  utöfva  någon  inOytelse  på 

fysionomien.  Då  man  ser  huru  betydligt  en  nog- 
grannare uppmärksamhet  på  ansigtets  delar  bi- 

drager till  de  naturliga  giuppernas  urskiljande 

inom  Ephydrin-familjen ,  väckes  den  förmodan, 
att  tillämpningen  af  samma  grunder  för  gruppe- 

ringen inom  Oera  familjer,  h  vilkas  ansigtsbildning 

är  fullkomligt  analog,  ej  skulle  blifva  fiuktlös,  t. 

ex.  inom  Anthomjzides ,  när  kanske  en  gång  tan- 
ken riktas  på  deras  fördebiing  i  flockar  efler  mera 

väsendtliga  kännetecken. 
Hela  ansigtet  beläckes  hos  Ephydrinerna  af 

ett  ytteist  fint  ludd  eller  doft,  som  utgör  dess 

färgläggning  och  är  merendels  lika  spiidt  öfver 

alla  dess  dtdar.  Deremot  är  epistomats  hårbe- 
klädnad karakteristiskt  skiljd  hos  olika  flockar. 

Hos  den  första,  centiala  gruppen  åS.  Epkydra,\YÅ\^ 
niellanstycket  beklädnad  af  styfva  håj  ,  merendels 



108 

starkare  och  borsLlika  kring  dess  öfre  kant  och 

nedre  brädd  vid  munöppningen ;  men  sidostyc- 
kena äro  då  bara.  Hos  de  flesta  Ephydrin-grup- 

periia  är  åler  melhinstycket  nästan  bart,  men  si- 
dostyckena fiiiludna  och  derjemte  försedda  med 

några  större  borstiika  hår,  ställda  i  rad  på  sido- 
styckets nedre  del.  Då  sidostyckena  äro  knappt 

märkbara,  antydas  de  likväl  af  dessa  boistlika 
hår;  ty  på  sidostyckena,  huru  smala  de  må  vara, 

stå  alltid  ansigts-borslen.  På  samma  sätt  och  på 

den  del  af  epistoma  ,  som  är  analog  med  sidostj-c- 
ket  hos  Ephvdrinee  stå  de  så  kallade  vibrissae 

hos  en  del  'A Muscides  Fåll.  (de  flesta  Tachinarke 
Zettee.st.).  Såsom  Vibrlssce  måste  ock  derföre 
dessa  borstlika  hår  på  E[)hydrineinas  epistoma 

betraktas  "■••').    Genom  ställning,  antal  och  propor- 

)  Dessa  borstlika  hår  synas  hos  olika  flockar  af  Ephy- 
drince  intaga  en  ganska  olika  plats,  relativt  till  hela 
ansigtels  form;  längd  och  inbördes  ställning  äro  äfven 
mycket  olika.  De  stå  under  ögonen  hos  Eph,  coarc- 
tata  Fåll.  och  dess  förvandter,  långt  åtskilda,  partals 
motsatta  hos  Psilopce,  i  en  rad  vid  epistomats  brädd 
och  helt  korta  hos  Hydrdlice.  Deras  motsvarii^het 
inom  de  olika  griippeina,  kunde  derföre  lält  föi  bises. 
Icke  förr  än  man  gjort  sig  reda  för  ansigtets  struk- 

tur vinner  man  fullkomlig  visshet,  att  dessa  borst 
hos  alla  flockar  strå  på  samma  ansigtsdel,  och  att 
deras  olika  ställning  relativt  till  ansigtets  hela  form, 
l)Iott  är  en  följd  af  sidostvckenas  olika  läi^e  hos  sär- 
skilta  grupper.  jMen  sedan  jag  hade  iakttagit  detta, 
och  således  äf\en  de  borstlika  härens  betydelse  vid 
gruppernas  bestämmande,  saknade  jag  dock  det  lätta 
ordet  för  deras  beteckning;  det  undföll  mig  att  de 
måste  betraktas  såsom  analoga  med  Tachinariernas 
vibrissw.  Att  detta  ord  blifvit  mig  meddeladt  af 
Professor  C.  J  Su>^nEVALL,  anser  jag  mig  desto  mer 
pigtig  alt  tacksamt  erkänna,  som  derigenom  en  ana- 

logi röjcs  mellan  Ephydrinae  och  en  af  de  familjer, 
med  hvilka  Antl)om\ zitles  sta  i  närmaUc  afliiiitcf. 
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tion  mellan  deras  längd,  utmärka  cle  karakleri-p 

stiskt  vissa  grupper,  såsom  de  båda  senare  grup- 

perna af  Ephjdra  (Parjdra  och  i  grupp- 
fördelningen), Hjdrellia j,  PsUopce  båda  grupper 

och  Discomyza. 

V  ertex. 

Då  hjessans  form  hufvudsakligt  bidiager  att 
bestämma  hufvudets,  har  den  ock  en  särdeles  be- 

tydelse vid  de  naturliga  gruppernas  urskiljande. 
Man  måste  derföre  fästa  afseende  icke  allenast  på 
dess  längd  och  bredd,  utan  i  synnerhet  på  dess 

lutning  emot  ansigtet,  emedan  rjnnligheten  af  huf- 
vudets Öfre  del  och  hela  formen  af  dess  framsida 

deraf  beror.  Hos  de  fleste  Ephydrinas  är  vei  tex 
nästan  plan  ( planiusculus J,  hos  en  och  annan 

grupp  böjd  bakifrån  framåt  ansigtet  i  en  sakta 
krökning  f antice  convexus Jj  eller  brant,  så  att 
vertex  bildar  en  oanska  trubbior  vinkel  mot  an- 

sigtet  C aplce  declivis ).  Den  olika  graden  af  lut- 
ning är  i  synnerhet  anmäikningsvärd  i  grup- 

pernas och  arternas  karakteristik.  Psilopae  ut- 
märka sig  derigenom ;  och  allramest  Discomyza, 

hvars  vertex  är  så  brådstupande,  att  dess  läge 

föga   af  viker  från  sjelfva  ansigtets  plan. 
I  hela  familjen  har  vertex  på  midlen  en  stor 

fläck  ( macida  verticis J  ̂  som  upptager  största  de- 
len af  dess  yta,  baktill  nästan  af  hela  hjessans 

bredd,  men  framåt  mot  pannan  småningom  af- 
smalnande,  så  att  den  bildar  en  triangel  med 

afstympad  spets.  Endast  hos  några  af  dem,  som 
hafva  nedstupande  vertex,  är  den  triangelformiga 
fläcken  kortare,  och  dess  spets  icke  afstympad. 
På  sidorna  om  denna  fläck  invid  ögonen  ligga 
smah)  band  eller  lineer  (Jinece  verticis  laterales  j 
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af  olika  färgskiftning  mot  fläckens,  åtminstone  i 

djurens  lefvande  tillstånd.  Oni  vertfx  är  metal- 
lisk glänsande,  hafva  dock  sidobanden  oftast  sam- 
ma färg;  men  den  mellanliggande  triangelformiga 

fläck-en  skiljer  sig  då  tydligt  fi  ån  dem  genom  en 

begränsande  inti-yckt  linea.  Sidobanden  (Imece 
laterales )  äro,  till  följe  af  fläckens  form,  bredast 

framtill;  och  deras  figur  nästan  vii^glik  med  spet- 
sen vänd  bakåt.  Hos  HjdrelUa,  som  ofia  har 

sidobanden  af  mvcket  möikare  fäig  än  den  mel- 
lanliggande fläcken,  hvarigenom  de  ej  sällan  blifva 

för  ai  terna  karakteriserande,  förenas  de  stundom 

genom  en  smal  linea  af  deras  egen  mörka  färg, 

som  går  utefter  främre  brädden  af  vertex,  of  van- 
för dessa  arters  med  hvitt  eller  gult  färgade  rna- 

cula  f  rontalis. 
Hjessan  är  försedd  med  borstlika  hår.  De 

hafva  sin  plats  på  sidobanden  nära  ögonen  och 
på  bakkanlen  af  hjessan,  dels  nära  ögat,  dels 
på  den  upphöjning  vid  bakkantens  midt,  som 

omgifver  de  tre  ocellar-punkterna.  De  stå  sym- 
metriskt ordnade,  partals  motsvariga  på  båda  si- 

dorna af  hjessan,  h vardera  paret  i  en  bestämd 
lutning  mot  h varandra  inbördes,  eller  utåt  öfver 

ögonen  eller  inåt  öfver  pannan.  Men  hos  de  fle- 
sta grupperna  öfverensslänima  de  både  i  antal 

och  ställning;  och  erbjuda  då  intet  karaktei istikt. 
Deremot  är  det  anmärknino:svärdt,  att  den  ned- 
stupande  delen  af  vertex  saknar  alla  borstlika 

hår,  h vilka  då  tätare  samlas  mot  hjessans  öfver- 
sla  kant;  och  delta  blif\ er ,  i  jemförelse  med  bor- 

stens noiniala  ställning  hos  de  öfriga  grupperna, 

karaktei istisk t  för  Psilopa  och  Disconiyza j  i  sam- 
ma mån  mera,  som  veitex  äi'  mera  brant  ned- 

stupande. 
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Borstlika  liår,  af  samma  art,  som  pannans, 

slå  äfven  hos  de  flesta  Ephydrinae,  på  ryggen 
och  sidorna  af  thorax,  äfven  som  de  vanliga  bor- 

sten på  kanten  af  scutellum  icke  saknas.  En- 
dast i  förbigående  må  anmärkas,  alt  borsten  på 

thorax  äro  ställda  i  vissa  bestämda  rader  och 

symmetriska  par.  Ty  ehuru  någon  olikhet  i 
borstparens  antal  och  lutning  förekommer  hos 
olika  arter,  är  den  dock  alltför  obetydlig  att  be- 

gagnas såsom  urskiljande  kännetecken.  Endast 
då  borst-beklädnaden  saknas  på  någon  kroppsdel, 
som  hos  de  flesta  grupperna  normalt  är  försedd 

med  borst,  såsom  på  ryggen  af  thorax  hos  Psi- 

lopa,  på  hufvudet  och  ryggen  af  thorax  hos 
Ochteraj,  kan  äfven  denna  negativa  karakter  blifva 

upplysande  vid  arternas  gruppering. 

Antennce. 

Bland  extremiteterna  förtjena  antennerna  en 

särskilt  uppmärksamhet  vid  grupperingen ;  ty  det 

är  omisskänligt ,  att  vissa  gemensamma  skiljaktig- 
heter från  antennernas  form  hos  andra  flockar, 

tillhöra  de  arter,  som  öfverensstämma  i  de  vä- 

sendlliga  organernas  bildning.  En  antydning  af 

djurens  affinitet  röjes  således  äfven  i  antenn- 
formen. Man  bör  då  icke  förbise  skiljaktigheten 

i  antennernas  vidfästning  på  pannan,  när  de  äro 
insänkta  med  basen  i  små  fördjupningar  under 

kanten  af  vertex,  såsom  hos  Psilopce;  i  den  an- 
dra ledens  beklädnad  med  hårtaggar  på  ryggen 

eller  i  spetsen;  i  tredje  ledens  mer  eller  mindre 
utdragna  form,  samt  i  setans  bildning.  Men  för 
flockens  karakter  må  icke  eller  en  skiljaktighet  i 

någotdera  af  dessa  afseenden  betraktas  såsom  be- 

stämmande.   Ty  antennernas  olika  vidfästning  be- 



ror  egentligen  af  hj essans  mer  eller  mindre  kon- 
vext  nedstupande  form  och  ansiglets  bildning.  — 
Hårtaggar  på  andra  antennledens  rygg  saknas  icke 
bos  någon  Epbydrin,  eburu  mer  eller  mindre 
märkbara  (Fig.  4,  15).  Äfven  de  mindre,  t.  ex. 

HfdrelUcej  äro  försedda  med  en  bårtagg  på  an- 
dra antennledens  rygg  ocb  en  mindre  vid  sam- 
ma leds  öfversta  spets.  Hos  Psilopce  är  den  sist- 

nämda  till  ocb  med  ganska  utmärkt.  Men  eborii 

de,  relativt  till  djurens  storlek,  icke  äro  mindre 
ty<lliga  än  bos  större  arter  af  andia  grupper, 
blifva  de  dock  i  den  praktiska  naturbeskrifningen 
föga  användbara,  så  framt  de  icke  genom  sitt 
längdförbållande  till  leden,  på  b  vilken  de  äro 

fastade,  särdeles  utmärka  sig.  Denna  spijiula  api- 
calis  articuli  secundi  bar  blifvit  begagnad  såsom 
generisk  karakter  för  Notiphila  Macqu.,  emedan 
den  faller  lättaie  i  ögonen  bos  arterna  af  denna 

grupp,  som  bafva  betydligare  kroppsstorlek  (Fig. 
15).  Men  den  är  verkligen  icke  mera  utmärkande 

hos  denna  grupp,  än  bos  åtskilliga  andra,  eburu 

den  för  djurens  ringa  storlek  med  mera  svårig- 
het iakttages  bos  dessa;  ocb  gruppen  Notiphila 

Macqu.  äger  så  väsendtliga  kännetecken  af  ansig- 
tets  bildning,  kroppens  form  o.  s.  v.,  att  denna 
spinula  apicalis ,  i  jemförelse  med  dem  förlorar 

all  betydelse  såsom  urskiljande  karakter.  —  I  af- 
seende  på  antennernas  form,  förekommer  väl  nå- 

gon skiljaktighet  i  tredje  antenn-ledens.  Denna 
led  är  normalt  aflång  eller  nästan  jemnbred  och 
framtill  rundad,  men  bos  några  arter  koi  tare  och 

antingen  suhquadratus  eller  suborbicidaris j,  allt 
efter  som  don  framtill  är  mera  trubbigt  afskuren 

eller  mera  bäglikt  lundad.  Skiljaktigbeten  kan 

dock  ej  betraktas  såsom  väseudtlig;  och  åtmin- 
stone 



113 

slone  erbjuder  den  ingcii  gillig  anledning  till 
dessa  arters  afsöndring  i  särskilla  afdelningare 

Ty  de  slå  för  öFrigt  sa  nära  andra  arter,  liil 

h vilka  äfven  öfvergåagai'  i  anteiinforsnen  förmär- 
kas, att  det  naturliga  systemet  skulle  våldföras 

genom  en  sådan  afsöndring.  Man  nödgas  derföre 
misstänka  att  slägtet  Discocerina  Maoqu. ,  som 

skulle  skilja  sig  IVån  HjdrelUa  genom  articulas 

antennarum  tertius  orbicularis  j  ieke  bi  Ida  i"  någon 
verkligen  natuilig  grupp;  och  den  enda  Svenska 

art,  som  till  Discocerina  skulle  hänföras,  Hy- 

drellia  argjrostoma.  kan  åtminstone  icke  sön- 
dras från  de  öfriga  HjdreUice,  Några  andra  Sven- 
ska Hydrellice  (Noliph.  Jlavicornis  Fai.l.,  Not. 

discolor  och  ännu  mera  Not.  grisea  Wahlb.)  ut- 
märka sig  genom  afvikande  kort  tredje  antenn- 

led,  och  den  sistnämda  derjemle  genom  sin  långt 

elliptiska  abdomen.  Men  de  äro  alltför  nära  be- 
slägtade  med  andra  arter  af  denna  grupp,  och 

kunna  ej  representera  en  egen.  —  En  af  de  ka- 
rakterer,  som  vanligen  anföras  bland  Ephydrin- 
familjens  urskiljande  kännetecken:  antennce  decli- 
natcGj  beror  af  andra  antennledens  form.  Denna 

led  har  öfre  spetsen  längre  utdragen;  och  öfre 
delen  af  tredje  ledens  bas  kläm  mes  derigenom 

nedåt.  På  detta  sätt  riktas  hela  den  tredje  le- 
den i  en  trubbig  vinkel  emot  de  inre  lederna» 

Det  är  också  egentligen  den  tiedje  leden,  som 
har  nedlutande  ställning.  Men  då  andra  leden 

är  relativt  kort,  och  den  tredje  genom  lutningen 

närmas  till  epistorna,  synas  antennerna  vara  nä- 
stan tryck  I  a  intill  ansigtet  ( incumbentes  )j,  såsom 

hos  Ochtera  och  Discomyza,  Graden  af  anten- 
nernas lutning  är  således  olika  hos  särskilta  grup- 

per.   Men  några  Notiphike  af  vika  helt  och  hållet 
K  Akad.  HandL  7S43,  g 

i. 
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från  den  karakter  af  antennernas  lutning,  hvil- 
ken  nian  tillskrifvit  hela  familjen;  de  utmärka 
sig  genom  antennce  porrectce,  Alla  arterna  af  den 

Meigenska  gruppen  Ephjdra  C,  c  ( Philrgria  i 
efterföljande  gruppfördelning)  röja  ett  närmande 
lill  denna  riktning  af  tredje  leden,  eburn  den 
egentligen  tillhör  blott  en  och  annan  af  dem; 
och  af  vikeisen  föranledes  af  andra  antennledens 

mindre  utdragna  form.  Men  genom  det  nu  an- 
förda Adagalägges,  b  vårföre  vi  ej  antaga  antennce 

clecUnatcB  såsom  en  bestämmande  karakter  för 

Ephydrin-famil jen.  —  Seta  antennarum  ordina" 
ria  har  bos  alla  Ephydrin-arter  kortare  eller  län- 

gre bår  i  rad  på  selans  rygg,  antingen  på  dess 
midt  eller  från  basen  utefter  större  delen  af  hela 

dess  längd.  Men  bos  ett  större  antal  af  dem  äro 
båren  så  korla,  att  de  eiidast  vid  stark  försto- 

ring märkas;  och  seta  kan  då  kallas  subnuda. 

Bar  seta  i  denna  bemiirkelse  hafva  de  flesta  Ephj- 
drce  och  giaipperna  Telmatohia  och  Philjgria  af 
Notiphila  Fall.  Då  båren  äro  tydliga,  hafva  de 
antingen  alla  nästan  lika  längd,  dock  så  alt  de 
mellersta  äro  något  längre,  och  sela  kan  i  detta 

fall  benämnas  pectinata  eller  radiata  radiis  suhcE- 
qiiaJihus ;  eller  ock  hafva  strålhåren  betydligt 

större  längd  vid  selans  bas  och  aftaga  mot  spet- 
sen, då  seta  benämnes  egentligen  radiata  radiis 

hasaUhus  longioribus  (Fig.  15).  Den  senare  for- 

men är  karakteristisk  for  åtskilliga  Epbj^drin- 
flockar,  Notiphila  Macqu.,  Hjdr eiiia  Macqv.  ,  Psi- 
Jopa  och  Disconijza.  De  re  mot  förekommer  seta 
både  radiata  radiis  snbuY/ua/ibus  och  sub/nida 
inom  vissa  grnpj^er  t.  ex.  centrala  gruppen  af 
jilphydra,  emedan  ingen  verklig  giiins  mellan 
dem  gifves  i  naturen.  Seta  hos  Ep/i.  aurata  (lig. 
4)  kan  betraktas   såsom    en    mellanform  mellan 
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dem  båda.  Den  är  nendi^en  endasl  på  midleu 

kort  strå  I  11  är  i  g  och  kan  kallas  mcdio  piibesccns. 

Ty})iskt  liafva  äfveii  de  sistnämda  grupperna 
set  a  radiata,  men  slrålhäreii  äro  hos  en  del  ar- 

ter ytterst  korta.  En  så  helt  och  hållet  rehj- 
tiv  skiljaktighet  kan  icke  en  gång  erbjuda  någon 
grund  för  arternas  oidnande  inom  gruppen  ehuru 

den  för  h varje  arts  diagnoslik  kan  blifva  upp- 
lysande. Ännu  iiiiiidre  kan  afseendet  på  en  mera 

tydligt  radierad  sela  rättfärdiga  en  arts  afsön- 
dring  från  dem,  med  h  v  il  ka  den  för  öfrigt  öf- 
verensstämraer  i  alla  väsendtliga  känneteckeUo 

Det  för  Eph.  palustris  Fatxén  bildade  släglet 
Coenia  Macqu,  måste  väl  derföre  försvinna.  Ar- 
ternas  aliinitet  får  icke  bedöramas  efter  något 

enskilt,  allra  minst  efter  en  så  föga  väsendllig 
olikhet  i  bildningen  af  elt  enskilt  parti,  utan 
efter  de  förnämsta  organernas  form.  Likväl  är 

verkligen  seta  radiata  radas  basalibus  hngioribus 
karakteristisk  för  vissa  grupper,  och  seta  radiis 

suhwqualihus  likaså  typiskt  karakteristisk  for  an- 
dra, ehuru  denna  senare  öfvergår  till  pubesceiu 

ocli  subnuda. 

Al  03. 

Rörelser  och  flygt  i  fria  naturen  kan  man 
endast  observera  hos  de  Ephydrinae,  som  lefva  i 

större  flockar  på  brädden  af  vattensamlingar,  så- 
som de  flesta  arter  af  Ephjdra^  eller  på  vatten- 

växters flytande  blad,  såsom  några  få  arter  ulur 

grupperna  Eplijdra ,  Notiphila  Macqu,  och  Ilj- 
drellia  Macqu.  Deras  rörelse  är  trög;  de  krypa 

hellre  än  tlyga;  så  länge  de  ej  oroas,  lyfta  de 
vingarne  endast  för  att  flj^ta  sig  till  närmaste 

blad  eller  fläck  af  den  fuktiga  gyttjan,  och  flyg- 



116 

ten  är  då  ovig,  lAg  —  snarare  elt  språng  öfver 
va  Linet  med  biträde  af  de  lyfla{le  vingarne.  Ej 
eller  kan  någon  lifligare  rörelse  märkas  när  könen 

närma  sig  h varandra  till  parning.  Jagade,  flytla 
sis:  äfven  dessa  arter  till  elt  o:anska  kort  afslånd 

på  närmaste  tjenliga  plats,  och  når  de  häftigare 
förföljas,  höja  de  sig  endast  några  tumm  öfver 

jordytan,  men  nedsänka  sig  hastigt  och  t  vert  li- 

kasom fallande.  — ■  Ett  vida  större  antal  Ephy- 
drin-arter,  de  flesta  NotipJiiIce  Falt.,  och  Psilopce 
Fall.,  lefva  djupt  ned  i  gräset  nära  till  den  fuk- 

tiga marken;  och  man  kan  icke  observera  att  de 
be2:a£:na  vins^arne  till  es^entlio^  flv2:t.  Äfven  der  de 

såsom  åtskilliga  HjdreUice,  på  hafsstränder  och  i 
fuktiga  gräsvallar  till  hundradetal  uppfångas  med 
insekt-håfven,  ser  man  dem  icke  vara  i  rörelse 

för  att  fly  undan,  då  deremot  en  mängd  andra 

dipter-arter  svärma  kring  samlaren,  uppjagade  af 
hans  rörelser.  Derföre  lärer  knappt  någon  af  dessa 
i  ogräset  lefvande  arter,  hafva  blifvit  fåns^ad  un- 

der  Ilygt  eller  i  parning.  Instängda  i  glaskärl  el- 
ler pä  ett  fönster,  röra  de  sig  långsamt  och  lyfta 

aldrig  vingarne  så  framt  de  icke  jagas,  men  älven 

då  endast  för  att  skyndsammare  S|H"inga  undan. 
Denna  Ephydrinernas  oviga  och  låga  flygt 

beror  sannolikt  till  ej  obetydlig  del  af  vingfjällets 
frånvaro  eller  ofullkomlie:a  utbildnins:.  Men  det 

synes,  som  den  skiljaktiga  förmågan  att  flyga  hos 
särskilta  grupper,  derjemle  berodde  af  en  annan 
olikhet  i  vingaines  bildning.  Hos  en  större  del 

af  E])hydrina^  är  vingens  inre  brädd  vid  basen, 
från  vingens  fäste  till  nära  framom  fjerde  och 
femte  längdnervernas  gemensamma  rot,  försedd 
med  en  tlik,  till  substansen  öfveronsslämuKinde 

med  den  öfiiga  vinghinnan,  men  genom  en  in- 
skärning afsöntliad  från   den    främre  hiimkanten 
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(margo  inlesior).  Denna  liik  ma  benämnas  lobii- 
ias  ala^ j  och  de  vingar,  hos  hvilka  den  är  tydligt 
utbildad:  alce  lobulata^.  Den  hörer  till  vingens 

noi  mala  byggnad,  och  fimies  derföre  hos  de  flesta 
tvåvins^ade  insekter  temlii?en  stor  och  utmärkt, 

men  framför  allt  hos  dem,  hvilkas  flygt  är  hög 

och  snabb.  Dä  vingen  h  vilar,  ligger /cÅw/^^^"  upp- 
fälld mot  sidan  af  scutelluin,  h  vilket  läge  den  icke 

skulle  kunna  intaga,  så  framt  den  ej  genom  in- 
skärningen vore  skild  från  vingens  inre  kant. 

Hos  de  Ephydriute,  som  ega  lobulus  bestämdt  ut- 
bildad, är  den  antingen  nästan  paralellogram-for- 

mig,  likväl  med  mer  och  mindre  afrundade  hörn 

(fig.  9,  9,  10,  14,  1(3,  /)  elier  halfelliptisk  (fig.  7, 
/).  Men  hos  NotiphiLe  med  vigglikt  utvidgadt, 

på  midten  knölformigt  uppsväldt  och  nedtill  in- 
böjdt  ansigte  (Ephjdra  C,  c,  Meig  ,  Philjgria  i 

grupp-fördelningen)  är  lobulus  alce  ganska  liten 
(fig.  28,  29,  30,  31,  32,  /),  och  ännu  mindre,  föga 
märkbar,  nästan  blott  antydd  genom  ett  i  kanten 
hårigt  rudiment,  hos  HydrelUce  Macqu.  (tig.  18, 
20,  22,  24,  26)  äfvensom  hos  Psilopce  (fig.  33, 

34,  35,  36,  37)  och  Discomjza.  Det  förtjenar 
uppmärksamhet,  att  lobulus  alltså  nästan  saknas 

just  hos  de  flockar,  som  allraminst  begagna  vin- 
garne  till  egentlig  flygt.  Men  detta  parti  af  vin- 

gen har  blifvit  så  föga  iakttaget,  att  det  knappt 

antydes,  och  ännu  mindre  dess  olika  form  fram- 
ställes  i  vingens  afbildningar  hos  Meigen. 

De  skiljaktigheter,  som  förekomma  i  ving- 
nätet  erbjuda  lättfattliga  och  bestämda  karakterer. 

Costa l-ner vens  längd  och  ännu  mera  tvärnerver- 
nas relativa  läge  samt  andra  longitudinal-nervens 

längd  förete  sådana  skiljak tigheter  af  verklig  vigt 
för  arternas  gruppering  och  diagnostik. 
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Luflröret  i  vingens  yUre  tant,  den  så  kallade 

cosl  al-nerv  en,  sträcker  sig  hos  de  flesta  Epliydrin- 
arter  omkring  vingens  speJs  fram  I  i  11  fjerde  klngd- 
nervens  nlgångspnnki ,  pä  vingens  inre  brädd.  En 

enda  väl  begränsad  grupp,  NotiphUa  Macqu. ,  till 
hvilken  äfven  Dichoeta  Meig.  likväl  måste  hänföras, 

har  costal-nerven  upphörande  framom  vingens  spets 

i  tredje  längdnervens  ändpunkt  (fig.  14,16)  Grup- 
pen uppställdes  derföre  redan  af  Professor  Fatj.én 

såsom  en  särskilt  afdelning;  men  de  senare  för- 
fattare, som  upphöjt  densamma  till  värdighet  af 

eget  slägte,  hafva  dock  ej  fästat  afseende  pä  denna 

ganska  klara  karakter.  Den  skiljaktighet  i  costal- 
nervens  längd,  som  således  inom  familjen  företer 
sig,  innebär  likväl  icke  en  så  positiv  motsats  ulan 
alla  mellanlänkar,  som  man  vid  första  anblicken 

skulle  tro.  Hos  en  mängd  af  familjens  arter,  är 
det  stycket  af  coslainerven,  som  iiggt^T  mellan 

tredje  och  fjerde  längdnerverna,  synbart  svagare 
än  den  främre  delen  af  nerven  från    vinstens  bas o 

till  tredje  längdnervens  slutpunkt.  Inom  Psilopa 
finnas  arter  der  detta  st)xke  är  så  svagt,  att  det 
nästan  helt  och  hållet  försvinner  och  i  en  viss 

vingens  ställning  knappt  kan  urskiljas  från  kanten 
af  vinsrens  inie  brädd. o 

Då  Tvärnervernas  relativa  läge  af\iker  från 

det  inom  familjen  egentligen  normala,  kunde  det 

ej  undfalla  en  så  skarpsynt,  och  på  det  för  dia- 
gnostiken praktiskt  användbara,  så  uppmärksam 

forskare,  som  Prof.  Fat.lén.  Vid  ejiskilta  arter 
anmärkte  han  också  denna  afvikelse.  Men  då  ar- 

terna grupperas  efter  väsendtliga  öfverensstämmel- 
ser  i  organernas  bildning,  röjer  sig  äfven  en  öfver- 
ensstämmelse  i  tvärnervernas  inbördes  afstånd  hos 

alla  arter  af  samma  grupp.  I  de  Qesta  händelser 
kan  det  antaizna  beteckninjissättet,  alt  bestämma 
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IVämre  Ivärnerveiis  liige  genom  jeinförelse  med 

lijelpiierveiis  slutpunkt  i  costan  och  den  eftersta 
tvärnervens  genom  jemförelse  med  vingens  midt 
eller  med  dess  inre  biädcl,  medföra  tillräcklig 
no^i^rannhet.  Men  de  ]}åda  nervernas  relativa  läi^e 

blifver  icke  härigenom  uttryckt  på  ett  åskådligt 
sätt.  Detta  relativa  läge  har  ett  bestämdt  mått  i 

fjerde  längdnervens  mellersta  segment  mellan  båda 

tvärnervernas  ändpunkter.  Den  fiämre  tvärner- 

ven bibehåller  samma  läge  mot  hjelpnervens  slut- 
punkt åtminstone  inom  h varje  grupp,  och  detta 

läge  är  icke  eller  hos  särskilta  grupper  betydligt 
olika.  Om  den  eftersta  tvärnerven  närmas  till  den 

främre  mera  hos  den  ena  arten  än  hos  den  andra, 

så  blir  derföre  detta  närmande  bestämbart  genom 
det  minskade  afståndet  mellan  båda  tvärnervernas 

ändpunkter  på  fjerde  longitudinal-nerven.  Men  ju 
kortare  detta  mellersta  stycke  på  f]erde  längdner- 

ven blifver,  desto  mera  förlänges  nödvändigt  fjerde 

längdnervens  tredje  eller  eftersta  stycke.  Propor- 
tionen mellan  dessa  stycken  af  fjerde  längdnerveii 

utmärker  således  tvärnervernas  relativa  läge.  Vi 
må  benämna  det  mellan  tvärnerverna  beläs^na 

stycket  seginentum  nervi  quarti  secundum  eller 
inte r medium y  och  det  yttersta  stycket,  som  ligger 

mellan  eftersta  tväruervens  öfre  ändpunkt  och  vin- 

gens kant,  segjjientum  tertium  (lig.  2.  g-Zz^är  segmen- 
tum  secundum hk  är  se  gm,  tertium ).  Genom  seg- 
nientum  nervi  longitudinalis  quarti  tertium  cequans 
1.  subcequans  segmentum  secundum  tillkännagifves 
att  eftersta  tväi  nerven  ligger  nära  eller  föga  bakom 
vingens  midt,  då  främre  tvärnerven  ligger  midt 
för  hjelpnervens  ändpunkt  i  costa  (fig.  20,  22,  24)» 
Segmentum  tertium  sesqui dupJo  ̂   triplo  o.  s.  v.^ 
longius  secundo  antyder  åter  att  tvärnerverna  äro  i 
samma  förhållande  mera  närmade   till  h varandra 
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fiamför  \  ingens  midl,  som  det  tredje  segmenfet 
utgör  en  högre  multipel  af  det  andra  (jemFör  fig. 

28,  29,  30,  31,  32).  Inom  vissa  grupper  af  Epbj- 
driiiEe  bidrager  detta  betecknincjssätt  till  arternas 

bestämdare  karakteristik;  men  det  torde  kunna  be- 

gagnas med  ännu  större  fördel  ijiora  åtskilliga  an- 
dra farciljer. 
Vill  man  åskådligt  utmärka  andra  lonoitudi-^ 

nal-nervens  längd,  måste  man  likaledes  iemföra  de 
stycken  af  costal-iierven ,  som  ligga  på  sidorna  om 
den  förstnämda  nerveirs  ändpunkt  i  costan  (fig. 
2.  c).  För  att  inse  huru  förhållandet  mellan  dessa 

stycken  af  costal-nerven  antyder  andra  longitudi- 
nal-nervens  olika  län^zd,  bor  man  tao:a  i  betrak- 

tände  att  tredje  longitudinal  nerven  h(js  alla  Ephy- 

tlrinc"e  utlöper  i  vingens  kant  helt  nära  dess  yt- 
tersta spets,  och  att  hjelpnervens  längd,  relativt 

till  den  främre  costans  hela  längd,  är  föga  förän- 
derlig. Deraf  följer,  att  det  stycke  af  costal-ner- 

ven, som  ligger  mellan  hjelpnervens  och  tredje 

longitudinal-nervens  slutpunkter  i  costan  {bd), 
har  en  i  det  närmaste  oföränderlig  proportion  till 
vini>ens  och  hela  den  främre  costal-nervens  länsad. 

Läget  af  andra  longitudinal-nervens  ändpunkt  (c) 
bestämmer  således  förhållandet  mellan  de  båda 

delarna  af  detta  stycke,  på  h vardera  sidan  om  denna 

punkt.  Ju  närmare  till  tredje  longitudinal-ner- 
vens ändpunkt  (^d)  den  andras  faller,  desto  mindre 

blir  cos tal-stycket  mellan  dem  f  c  d  )  och  desto  län- 
gre deremot  costalstycket  mellan  hjelpnervens  och 

andra  longitudinal-nervens  äntlpunkler  (bc).  Men 
läget  af  andra  longitudinal-nervens  ändpunkt  beror 
helt  och  hållet  af  denna  nervs  längd.  Proportio- 

nen mellan  de  båda  costal-styckena  [bCj,  cd)  anty- 
der alltså  andra  lon<:itudinal-nervens  olika  län^d 

hos  särskilta  arter.  Då  costal-nerven  icke  är  hos 

alla  Ivåvingade  insekter  på  ett  fullkomligcn  analogt 
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säU  fördelad,  torde  det  vara  lämpligast,  att  välja 

en  sådan  beteckning  af  costal-styckena ,  som  låter 

sig  användas  hos  alla,  med  de  forändringar  för- 
delnino^ens  olikhet  anvisar.  Misf  förekommer  det 

då  enklast,  att  blott  räkna  costal-styckena  i  ord- 
ning från  vingens  bas.    Om  man  då  benämner 

stycket  från  basen  till  hjelpnervens  ändpunkt  (cib) 

—  segmeJituin  primiiin 
—  —    hjelpnervens  till  andra  long.  nervens 

ändpunkt  {be)  —    —  secundum 
— -      —    andra  long.  nervens   till  den  tredjes 

ändpunkt  {cd)  —    —  tertium 
—  —    tredje  long.  nervens  till   den  fjerdes 

ändpunkt  {dk)  —    —  cjuartum 

så  är  proportionen  mellan  segmentum  secundum 
och  segmentum  tertium  nervi  costalis  en  index 
af  andra  lons^itudinalnervens  länsad.  Se2:mentum 

secundum  tertio  brevius  antyder,  att  andra  longi- 
tudinal-nerven  är  ganska  kort,  så  att  dess  änd- 

punkt faller  nästan  på  midten  af  vingens  fram- 
kant (fig.  26).  Segmentum  secundum  cvquans  1. 

suhuequans  tertium  utmärker  att  andra  longitudi- 
nal-nerven  utgår  i  costan  ungefär  dubbelt  så  långt 
från  vingens  bas,  som  från  dess  spets  (fig.  10,  22), 
och  genom  segmentum  secundum  longitudinem 

tertiij,  duplam  ̂   triplam^  quadruplam  cecjuans^  be- 
tecknas en  allt  större  längd  hos  andra  longitudi- 

nal-nerven  relativt  till  vingens  längd  (jemför  fig. 
16  och  14,  31  och  32,  35  och  34,  o.  s.  v.)  Då 

andra  longitudinal-nervens  längd  är  betydligt  olika 
hos  nära  beslägtade  arter,  har  denna  skiljaktighet 

e]  undfallit  de  uppmärksammare  dipterologerna; 

Prof.  Fallen  har  anmärkt  den  vid  flera  Ephydrin- 
arter.  Men  i  saknad  af  någon  positiv  bestämning, 
h varigenom  olikheten  kunnat  åskådligt  framställas 
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i  arleroas  (iijii,'noser ,  hafva  diplerologerna  masl 
åtiiöja  sig  alt  komparativt  antyda  den.  Man  fin- 

ner således  stundom  i  beskriFningarne  vid  vissa 

arter  anmärkt,  att  nervus  lon^itiidinalis  secundus 

är  lon^ior  eller  t  ver  tom  lo?igius  ante  apicem  ver- 
sus  costam  incurvatus.  Derigenom  kunna  väl 
två  arter  urskiljas  då  de  båda  äro  kända,  men 

ingendera  karakteriseras  positivt.  Detta  ändamål 

torde  åter  vinnas  genom  det  här  föreslagna  be- 
teckningssättet. Proportionen  mellan  andra  och 

tredje  costal-segmenterna  kan  i  diagnostiken  an- 
vändas såsom  en  arten  bestämmande  karakter,  af 

ganska  stort  värde  inom  Ephydrin-familjen  vid 
nära  beslägtade  arters  urskiljande.  Den  skall  ock 
inom  andra  familjer  finnas  ganska  gagnelig  för 
samma  ändamål. 

Vingkanternas  hårbeklädnad  har  nästan  in- 

tet anmärkningsvärdt.  Bland  första  costal-stjc- 
kets  starkare  hårtaggar  står  på  midten  af  seg- 

mentet stundom  ett  längre  borstlikt  hår,  som 

dock  ej  förtjenar  särskilt  uppmärksamhet.  I 

vissa  grupper  förekomma  en  eller  två  vdiV'd  hår- 
taggar vid  hjelpnervens  utgång  i  costal-nerven 

(fig.  14,  16;  33  —  37),  då  äfven  costal-nerven  är 
afbruten  genom  en  inskärning  framför  hjelpner- 

vens ändpunkt,  såsom  hos  Notiphila  Macqu.  I 
giuppens  karakteristik  må  de  anmäikas;  men  de 
äro  h varken  särdeles  betydande  i  detta  afseende 

eller  i  diagnostiken  praktiskt  användbara. 

Pedes. 

Fötterna  och  deras  beklädnad  af  hår  eller 

taggar  erbjuda  knappt  några  märkliga  skiljaktig- 
hetcr  inom  hela  familjen.  OcJitcra  gör  det  enda, 
välkända    nndantai^et.     Olikheten  i  lårens  form 
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och  canaliculation  på  bakre  eller  undre  sidan, 

ar  alit  för  litet  i  ögonen  fallande  att  kunna  prak- 
tiskt användas  såsom  karakter.  Baksidan  af  be- 

nen (tibicc)  och  undre  sidan  af  fot-lederna  (tarsi) 
har  ofta  ett  silkeslikt  ludd,  merändels  ganska 

lätt  och  långt  på  fot-lederna,  sannolikt  bidra- 
gande att  hindra  fötternas  nedsjunkande  och  af- 

hålla  fuktigheten  då  dessa  kräk  röra  sig  på  dyn 
eller  öfver  vatlnel.  —  Särskilt  karakteristisk  hos 

hannarne  af  de  flesta  arterna  inom  gruppen  iVo- 
tiphila  Macqu. ,  är  hårbeklädnaden  på  undre  si- 

dan af  mellersta  fotparets  lår.  Utom  de  längre 

glesa  hår  vid  främre  kanten,  som  äro  gemensam- 
ma för  alla  låren  hos  båda  könen,  hafva  dessa 

hannars  mellanlår,  från  midten  till  spetsen,  en 
dubbel  rad  af  täta,  kortare  hår,  en  på  h vardera 

sidan  om  den  fördjupade  ränna,  som  löper  ut- 
efter främre  hälften  af  alla  lårens  undre  kant. 

Colores. 

De  diagnostiska  kännetecken,  som  äro  häm- 
tade af  färgteckningen  ensam,  och  stundom  synas 

alltför  nteslutande  användas  af  dipterologerna, 

kunna  lätt  ingifva  något  misstroende.  Men  se- 
dan man  efter  positiva  skiljaktigheter  i  organer- 

nas  form  bestämt  grupper  och  arter,  måste  en 

genomgående  granskning  af  färgteckningen  leda 
till  den  öfvertygelsen,  att  icke  allenast  en  bestämd 
färgskiftning  karakteriserar  särskilta  serier  inom 
grupperna,  utan  att  färgerna  och  deras  bestämda 

fördelning  på  vissa  delar  af  kroppen  äfven  ka- 
rakterisera arterna  med  en  förvånande  säkerhet. 

Den  oförklarliga  naturlag,  som  ordnar  och  oi  ubb- 
ligt  bibehåller  likformigheten  i  färgteckningen  äf- 

ven på  de  minsta  delar   hos   h varje   individ  af 
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samma  art,  måste  af  den  praktiska  naturbeskrif- 
ningen  erkännas.  Underlåter  man,  att  pröfva  de 

af  färgteckningen  hämtade  karaktererna  genom  jem- 
förelse  mellan  de  förnämsta  organernas  form, 

eller  fästes  icke  uppmärksamheten  på  färgskift- 
ningens olikhet  hos  särskilta  kön  af  somma  art, 

så  kunna  dessa  karakterer  leda  till  enskilta  miss- 

tag. Men  kroppsdelarnes  färger  äro  verkligen  så 
oföränderliga  hos  hvar  och  en  art,  att  de  kunna 
betraktas  såsom  en  af  de  säkrare  art-karakte- 

rerna.  Äfven  de  minsta  kräken  af  EphjärUj, 

HjdrelUa,  Psilopa  o.  s.  v.  förete  bland  hundra- 
detal individer  af  samma  art,  knappt  någon  enda 

märkbar  färgafvikelse. 

Inom  Ephydrin-familjen  är  den  mest  rå- 
dande färgen  för  kroppens  hufvuddelar  Gråj  i 

särskilta  skiftningar  af  askgrå  ( cinereus J,  gulgrå 

f grisens Jj  gråbrun  f ciiiereo-fitscus ),  Sotbrunt 
Ccolor  fuscusj y  grönt  (viridis)  i  synnerhet  me- 

talliskt grönt,  svart  ( niger )  och  mera  sällan  gult 

(jliivus )  förekomma  derjemte  i  åtskilliga  skift- 
ningar, såsom  kroppens  hufvudfärg.  Men  en 

skiftning  är  h varje  art  oföränderligt  tillhörig; 
föiänderligheten  inskränker  sig  åtminstone  inom 

ganska  trånga  gränsor,  och  är  helt  tillfällig.  Ty 

det  måste  anses  såsom  tillfälligt,  när  den  nor- 

malt metalliskt-gröna  färgen  skiftar  åt  blått  eller 
guld,  den  gulgråa  åt  klarare  gult  eller  gulgrönt > 
eller  då  en  färg,  som  normalt  likasom  gjuter  sig 

öfver  kroppens  egentliga  grundfärg  på  vissa  dess 
delar  —  t.  ex.  öfver  vertex,  thorax  och  scutel- 

lum  hos  gruppen  JSlotiphila  Macqu. ,  eller  öfver 
främre  kroppen  på  de  puderbeströdda  Epliydrcv 

3  gruppen  (Parydra)  —  på  don  ena  individen 
är  mattare,  på  en  annan  mera  intensiv  och  vid- 

sträcktare ulbredd.    Någon    bet  ytlligaie  färgfor- 
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ändring  än  dossa  förckoirimcr  oc]<sa  verkligen  icke 

på  kroppens  hiiFviKidelar.  Likaså  oföränderlig  är 
dessa  delars  teckning  med  fläckar  eller  lineer  af 

annan  färg.  Flä(.^karne  och  lineeina  kunna  lilU 
fälligt  saknas  eller  vara  otvdlii^a;  men  dä  de 
merändels  finnas  utbildade,  bibehålla  de  alltid 

samma  form,  samma  läge  och  proportion  emot 
hvarandra,  samma  färgskiftning.  De  arter,  som 
tyckas  stå  hvarandra  ganska  nära,  t.  ex,  arterna 

af  Notlphila  Macqu,  kunna  med  säkerhet  urskil- 

jas genom  bukfläcka rnes  färg,  skapnad  och  in- 
bördes läge.  Notiph.  guttiventris  förekommer  nå- 

gon gång  helt  ofläckad,  och  stundom  saknas  ett 
eller  flera  par  af  dess  små  aflänga  bukfläckar ; 
men  dessa  behålla  alltid  sitt  inbördes  läge  på 
buksegmen terna ,  och  ryggfläckarne  äro  alltid 
större  än  sidofläckarne.  Not.  picta  Fall.  kan 
sakna  de  hvita  lineerna  på  thorax  och  vertex; 

sannolikt  är  Not.  pullula  Fall.  blott  en  sådan 

felslagen  färg-förändring  af  den  förra;  men  i  ar- 
tens normala  skick  behålla  lineerna  alltid  samma 

läge  och  glänsande  hvita  färg.  Sådant  är  för- 
hållandet med  de  partiela  färgteckningarne  hos 

alla  arter  genom  hela  familjen. 

Endast  ansigtets  färg  är  hos  några  arter  för- 
änderlig till  den  grad,  att  det  kan  blifva  för- 
villande vid  aiternas  bestämmande.  —  Någon 

förvillelse  kan  icke  uppstå  genom  den  tillfälliga 
färo;förändrino:  från  hvitt,  orulsrrått  och  brunak- 

tigt,  till  gult,  som  epistoma  antager  hos  några 

arter  af  Ephjdra  inom  den  första,  centrala  grup- 
pen, t.  ex.  Eph.  aurataj  Eph,  stagnalls  m.  fl. 

äfven  som  af  Notiphila  Macqu.  Att  den  är  till- 
fällig röjer  sig  nemiigen  derigenom,  att  hos  de 

förra  förekomma  individer,  h vilkas  epistoma  blott 

pä  sidorna  eller  nedtill  är  gulfärgadt  men  i  mid- 
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ten  bar  bibehållit  den  noimala  fiirgen,  ocb  alt 

hos  de  sednare  öfre  delariie  af  kroppen  hafva  en 

mer  än  vanligt  intensiv  gul  färg,  som  också  der- 
före  mera  gjutit  sig  öfver  vertex  nedåt  ansigtet. 
Ännu  mindre  väsendtligt  är,  att  den  gula  ffirgen 
förekommer  helt  matt  och  blek  hos  en  och  an- 

nan art  HjdreUia^  ehuru  den  normalt  är  ganska 

hög  och  klar.  —  Men  deremot  är  det  af  verklig 
vi£:t  för  arternas  kännedom,  att  hvit  och  md 

färg  sj^nas  vara  nästan  lika  normala  för  epistouia 
hos  några  arter  af  gsuppen  Hydrellia,  Indivi- 

derna med  hvitt  epistoma  och  de  med  gult  lefva 
blandade  med  hvarandra,  förekomma  af  båda  kö- 

nen i  allt  öfverensstämmande,  med  undiuUag 

blott  af  epistomats  färg,  och  äro  äfven  trätTade  i 

parning,  så  väl  med  makar  af  samma,  som  af 
olika  ansigtsfärg.  Bland  de  arter,  vid  h  vilka 

denna  epistomats  färgföränderlighet  hittills  blif- 
vit  observerad,  lefver  Notiph.  laticeps  i  största 
mäntrd  vid  hafsstranden  ehuru  äfven  yid  vatten- o 
samlingar  i  det  inre  landet,  men  de  fyra  öfriga  ;  JNot. 

concolorj  Not.  geniCLdata,  Not.  ca^^sia  och  Not.  grisea 
Wahlb.  endast  på  flytande  blad  af  vattenväxter 

i  sjöar  och  åar.  Den  ena  fä  i  gen  förekommer  ht)S 
ett  större  antal  individer,  gul  hos  ]^ .  coTicolor j,  N. 
ccesia  och  N.  laticeps j,  hvit  hos  N.  genicnlata 

och  N.  grisea.  Hos  de  tre  förstnämda  är  mäng- 
den af  individer  med  gult  epistoma  vida  öfvcr- 

vägande;  men  skiftar  det  gula  epistoma  ofta  i 

hvitt  när  dagsljuset  faller  derpå  i  en  viss  rikt- 
ning, eller  har  ett  hvitt  fält  under  antennerna 

eller  på  midlen.  Epistoma  kan  derföre  betrak- 
tas såsom  normalt  gult  hos  de  förra  och  hvitt 

hos  de  sednare  ,  men  den  andra  fäi  gen  såsom 
varictet  anmärkas.  Man  får  dock  häraf  en  var- 

ning, att  ej  tillerkänna  cj^istomats  färg  en  afgö- 
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raiide  bctjflo^lso  hv.-ukcii  såsom  k.irakler  för  en- 
skilla  arter,  eller  för  olika  kön  al  samma  art 

inom  gruppen  HjdreUia  ArLernas  sjeifslän Jig- 
liet  måste  beslämmas  af  väsendtliga  kännetecken; 

och  om  två  former  endast  skilja  sig  genom  epi- 
slomats  färg,  hindrar  icke  denna  skiljaktighet, 
att  de  måste  anses  tillhöra  samma  art.  I3åda 

könens  epistoma  har  äfven  inom  denna  gri^pp» 

liksom  inom  hela  Ephydrin-familjen ,  samma  färg. 
Om  man  finner  individer  i  parning,  som  skilja 

sig  genom  epistomats  olika  färg,  såsom  vid  de 
anförda  fyra  arterna  kan  inträffa,  så  bör  förmo- 

das att  båda  könen  på  delta  sätt  variera.  Upp- 
giften att  epistoma  hos  olika  kön  af  Not.  (Hydr.) 

griseola  har  olika  hufvudfärg,  redan  af  Meigen  be- 
tviflad ,  har  icke  eller  besannats  vid  noggrann  un- 

dersökning i  naturen.  Not.  griseola  Fall.  och 
en  annan  art,  Not.  incana ^  med  h varandra  sam- 

manblandade, hafva  föi  anledt  denna  uppgift.  Båda 

arterna  stå  h varandra  så  nära,  att  deras  skiljak- 
tighet kunde  misstänkas,  hellst  sedan  man  genom  nu 

anförda  observation,  vunnit  den  öfvertygelsen  att 
epistomats  färg  kan  variera  hos  samma  art.  Men 

oföränderliga  form-skiljaktigheter  bestämma  deras 
sjelfständighet,  såsom  vid  arternas  karakteristik 
skall  visas. 

Föränderligheten  i  fäigteckningen  på  Anten- 
ner och  Fötter  inskränker  sig  endast  till  en  star- 
kare eller  svagare  anstrykning  af  mörkare  färg 

på  de  gula  eller  gulröda  partierna.  Rödgula  an- 
tenner variera  med  eller  utan  svartbrun  eller 

gråbrun  skiftning  i  spetsen.  Rödgula  ben  (tibi^e) 

variera  med  mer  eller  mindre  bred  ring  af  sam- 
ma färg  som  låren  t.  ex.  hos  Eph.  riparia  Fall. 

eller  om  de  normalt  äro  enfärgade,  med  mer  el- 
ler mindre  tydliga  gråbruna  ringar  (annuli  fusci 
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1.  fiiscesccntos).  Denna  nirilnileilighet  bör  obser- 

veras inoui  de  grupper,  der  andra  nära  beslag- 
tade  arter  verkligen  karakteriseras  af  sådana  mör= 

kare  ringar  pä  benen  t.  ex.  inom  gruppen  Noti- 
phila  Macqu.  Merändels  är  lårens  färg  oförän- 

derlig. Rödgnia  lar  få  dock  stundom  gråbruna 

strimmor;  ocb  om  de  främsta  låren  äro  gid fär- 
gade, varieia  de  belt  ocb  bållet  eller  till  främre 

delen  mörka  när  benet  är  möikt,  t.  ex.  Psilopa 
nitidida j  Psil.  madizans.  De  rödgula  delarne  af 

fotlederna  (tarsi)  äro  samma  föränderligbet  un- 
derkastade; den  gråbruna  färgen  sträcker  sig  fiån 

spetsen  eller  de  nedre  lederna,  der  den  är  nor- 
mal, längre  upp  än  vanligt,  Öfver  flera  leder, 

eller  den  öfversta  leden  (metatarsus)  får  de  ne- 
dre tarsledernas  mörkare  färg,  då  den  normalt 

är  gul.  På  detta  sätt  kunna  de  vanligen  belt 

rödgula  tarserna  bos  Notipb.  laticeps  antaga  en 

gråbrun  färg,  alla  metalarserna  bos  Notipb.  g/v- 
seola  blifva  mörka  o.  s.  v.  Men  normalt  grå- 

bruna tarser  variera  äfven  sällsyntare  gula  t.  ex. 

bos  Notipb.  gernculata;  ocb  bos  samma  ai  t  kunna 
blott  det  eftersta  fotpaiets,  eller  båda  de  bakres, 

ocb  någon  gång  äfven  det  främsta  fotparels  me- 
tatarser  vara  gulfärgade  t.  ex.  bos  Notij)b,  griseola. 

Färgteckningen  bos  olika  kön  af  samma  art 
är  fullkomligt  lika  inom  bela  familjen,  endast 
med  undantag  af  de  arter,  bvilkas  abdomen  bar 

fläckar  af  annan  färg  än  kroppens  grundfärg,  san] t 
framför  allt  de  arter  inom  gruppen  HydreUia, 
bvilkas  antenner  ocb  fötter  äro  belt  ocb  hållet 

eller  till  en  del  gula.  Olikbeten  i  färgteckning 

bos  könen  af  arter  med  Oiickig  abdomen ,  är  dock 

mindre  betydlig;  den  inskiänker  sig  dertill,  att 
bannarne  få  till  antalet  färre  ocb    mindre  eller 

otyd- 
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otydligare  fläckar.  Så  är  händelsen  inom  gruppen 
Notiphila  Macqu.  Likaså  synas  hos  Ochtera  de 

hvita  fläckarne  på  bukens  sidor  hos  hannen  trani- 
träda  mindre  tydligt  än  hus  honan,  som  äfven 

har  hvitlätta  fläckar  på  framkroppens  sidor  och 

på  ansiglet.  —  Men  deremot  är  skiljaktigheten  i 
färgteckning  hos  oiika  kön  af  arter  med  mer  och 

mindre  gula  extrem  i  leter,  inom  gruppen  Hjdrel- 
lia  ganska  märklig.  Inom  denna  grupp  kan  det 
anses  såsom  regel,  gällande  åtminstone  för  alla 
Svenska  arter,  att  då  antenner,  ben  och  fotieder 

till  större  eller  mindre  del  äro  färglade  med  "ult 

hos  hannen,  är  den  gula  färgen  på  samma  par- 
tier hos  honan  inskränkt  till  en  mindre  del  af 

dem,  och  således  honans  färgteckning  mindre  ly- 
sande, i  någon  mån  mörkare  än  hannens.  Om 

hannen  har  helt  och  hållet  gula  anlenner,  äro 

honans  alltid  mer  och  mindre  gråbruna  eller  svart- 
bruna i  spetsen;  hafva  hannens  antenner  endast 

vid  tredje  ledens  bas  en  gul  fläck ,  så  är  denna 

fläck  på  honans  mindre  eller  oftast  knappt  märk- 
bar. Äro  hannens  tibice  gula,  så  hafva  honans 

—  åtminstone  det  eftersta  fotparets  —  en  anstryk- 

ning af  gråbrunt;  äro  blott  tarserna  ̂ ula  hos  han- 
nen, så  har  honan  färre  tarsleder  gulfärgade  o.  s. 

v.  Vid  arternas  karakteristik  blir  nödvändigt  att 

alltid  fästa  afseende  häipå.  Om  man  tager  i  be- 
traktande så  väl  den  nu  anförda  olikheten  af  en 

del  arters  särskilta  kön,  som  epistomats  i  det  fö- 
reo:ående  nämda  färo-föränderlis:het  hos  en  del 

arter  af  gruppen  HjdreUia  ̂   så  lärer  man  icke 
utan  stor  tvekan  kunna  betrakta  många  af  de  nya 

arter  inom  denna  gi  upp ,  dem  Macquart  blott  ge- 
nom olika  färgteckning  velat  karakterisera.  Här 

är  arten  icke  bestämd  förr  än  dess  båda  kön  äro 

K.  v.  Akad.  HandL   7843.  ^ 
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kandao  Det  har  föga  svårighet  alt  beskrlfva  de 
oiika  fargskiftningariie  hos  individer,  som  falla  i 
samlarens  händer.  Men  här  foidras  elt  större  ta- 

lamod för  att  verkligen  utreda  arterna. 

Då  man  ser  huru  bestämdt  arternas  sjelfstän- 
dighet  antydes  af  deras  oföränderliga  färgteckning, 
framställer  sig  ovillkorligt  den  frågan:  finnas  icke 

lagar  för  färgernas  fördelning,  vid  h vilka  natu- 
ren är  bunden  inom  de  säiskilta  grupperna  af 

samma  familj,  och  för  hvarje  grupp  särskilt? 
Vi  finne,  att  vissa  familjer,  slägten  och  deras 

grupper  ftirråda  en  viss  gemensam  typ  för  arler- 
nas  grundfärg,  äfvenså  väl  som  för  deras  kropps- 

form; och  vi  finne  likaledes,  att  de  teckningar  af 

andra  färger,  med  h vilka  kroppen  j^rjdes,  äio 
inom  en  sådan  naturlig  flock,  formade  efter  elt 

gemensamt  hufvud  möns  ter,  modifierade  hos  hvarje 
art.  Ej  mindre  än  för  kroppens  form,  gifves  det 

en  temligen  trångt  begränsad  norm  för  grundfär- 
gen hos  TabamiSj  Hilartij  Eris talis  o.  s.  v.,  för 

formen  af  färgteckningarne  hos  Scaeva^  TephritiSy 
Drosophila  o.  s.  v.  Afven  de  lägre  grupperna 
inom  sådana  större,  hafva  i  färgteckningen  en  egen, 

för  deras  aiter  gemensam  karakter.  Menskall  nc- 
lenskapen  någonsin  forma  uppfatta  de  fenomener, 
i  hvilka  dessa  l;)gar  uttryckas,  framställa  dem 

åskådligt  f)ch  på  detta  sätt  göra  sjelf\a  den  oför- 
klarade naturlagen  känd;  så  kan  det  åtminstone 

icke  ske  föri*,  än  familjernas  begrepp  och  arter- 
nas gruppering  inom  dem  äio  genom  positiva  och 

af  de  väsendlliga  organerna  hämtade  kännetecken 

fixerade.  —  Inom  Ephydrin-familjen  synes  den 
centrala  gruppen  af  dess  centtahi  slägie  EpJiydrd, 
också  halva  lillegnat  sig  alla  de  hufvudlärger , 

som  forekonnna  inom  hela  familjen;  den  har  ar- 
ter af  grå,  grön,  gul,  svartbrun   grundfärg.  De 
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öfriga  gruppernas  kroppsfärg  är  iiiskraiikt  inom 
tråiigare  gränser.  För  några  är  nästan  en  enda 
grundfärg  karakteristisk,  såsom  för  EpJijdra  3 

gru[)pen  (Parydra)  color  oUvaceo-ni^^er ,  för  iVb- 
tipliila  2  gruppen  (Tehmitobia )  color  ceneo^-iii^er; 
tor  några  bloU  tva  hufvudfärger  bestämda  såsom 

för  Notiphila  Macqu.  jii^ro-fiiscus  och  grisens, 
för  JSotiphila  4  gruppen  (Philjgria)  niger  och 
cinereus  ö övergående  till  grisens,  för  Psilopa  2 

gruppen  wrieo-viridis  och  niger;  men  deremot  flera 
för  andra,  nemligen  inom  tlydrellia  både  caesiiis, 

grisens yjuscus  och  niger ,  inom  Psilopa  1  gruppen 

( Clasiopa )  citierenSj,  u^risens  och  niger^  med  uteslu- 
tande af  gult  och  grönt,  ål  minstone  inom  Hydr- 

ellia.  Inom  grupperna  antyder  älven  arternas 
närmare  likhet  i  färs^  oftast  en  verklioj  alHnitet, 

så  att  de  ordna  sig  i  naturliga  serier  efter  huf- 
vudfärcjerna.  —  Fläcktecknino^arne  hos  arterna  af 

den  enda  grupp,  inom  hvilken  sådana  verkligen 
karakteristiska  förekomma,  JS(dipJiihi  Magqu.,  hafva 

hos  alla  arterna  sanmia  färg,  olika  nuancerad, 
brun  med  dragning  mera  åt  grått  eller  mera  åt 
svart.  Hvita  fläckar  och  lineer  förekomma  hos 

några  få  arter,  och  äro  då  äfven  utmärkande  för 

arten.  —  Då  antenner  och  fötter  hafva  från  krop- 
pens mörkare  grundfärg  afvikande  färgteckning, 

är  denna  rödgul  eller  gul  i  åtskilliga  skiftningar '•'). 

*)  De  beteckningar,  som  i  art-beskrifningarne  använ° 
das  för  att  utmärka  olika  skiftningar  af  den  gula 
fär£i[en,  äro:  flavus  rent  Ijiisgnl,  citrinus  citron-^n!, 
något  starkare  än  flavns,  luteus  ännu  mörkgulare, 
testaccus  smutsigt  rÖcigul,  fulviis  brandgul,  eldfär- 
gad.  I  det  föregående  är  redan  an  tyd  t,  att  de  af 
entomologerna  stundom  i  stri<tig  betydelse  använda 
färg-ternierna  ciiierms   och   grisens,    i    detta  försök 
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liioni  alla  grupper  finnas  arter,  hos  li vilka  atniin- 
stoiie  någon  del  af  tarserna  är  gulfärgad,  och 
gala  tarser  tillhöra  det  största  antalet  af  arterna 
inom  familjen.  Någon  motsvarighet  mellan  den 
gula  färgskittningen  på  antenner  och  lotter  kan 

likväl  ej  märkas.  Då  hela  antennerna  eller  nå- 
gon del  af  dem  hafva  gul  färg,  finnas  väl  större 

eller  mindre  partier  af  fötterna  merendels  färgade 

med  någon  gul  skiftning.  Men  dock  förekomma 
flera  undantag,  t.  ex.  Notiph.  concolor,  Notiph. 

nigripes  Zetterst.  ,  med  gula  antenner  men  föt- 
terna helt  och  hållet  af  kroppens  mörkare  färg. 

Gula  partier  af  fötterna  förekomma  ofta  hos  ar- 
ter med  mörka  antenner.  —  En  annan  motsva- 

righet mellan  färgteckningen  å  vissa  partier  är 
dock  anmärkningsvärd,  och  bör  såsom  anledning 

till  vidare  observationer  icke  förbigås.  Då  han- 
nens sjette  under  bakkroppen  invikta  segment  har 

ett  bihang,  såsom  hos  Hjdrelliaj  är  detta  bihang 

alltid  gulfärgadt  hos  de  arter,  hvilkas  lotter,  åt- 
minstone fotlederna,  ega  gul  färgskiftning.  Bihan- 

get  är  då  genom  sin  särkilta  färg  desto  lättare 
urskiljbart.  Denna  motsvarighet  mellan  färgen  af 

bihanget  och  fötternas  nedre  delar  synes  vara  full- 
komligt allmän.  Äfven  hos  de  Ephjclrinae,  hvil- 

kas sjette  bann-segment  icke  har  särskilt  bihang, 
men  är  betydligt  förlängd  t,  får  dess  främre  del 

samma  färgskiftning  som  fötternas  gul  färgade  par- 
tier, t.  ex.  hos  Eph.  riparia  Fai.l.  Men  då  föt- 
terna äro  mörkfärqade,  har  äfven  bihanget  eller 

sjette  segmentets  förlängning  samma  n:iörka  färg. 

!)ei;agna,s  i  den  bemärkelse,  alt  med  cincreiis  förslås 
^rå  lärg  med  dra^niiii;  al  livill,  askgiå,  men  med 
griscus  grå  med  dragiiiiiij  al  gult,  gulgrå. 
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Character  Familicu  Ephydrinarum. 

Genom  föregående  öfversigt  af  de  särskilta 
kroppsdelarnes  form  och  bekJädnad  samt  de  vid 

färgernas  fördelning  å  dem  förekommande  feno- 
mener,  torde  man  lättare  sältas  i  ständ  att  ur- 

skilja h vilka  bland  dessa  parlier  väsendtligt  be- 
stämma sjelfva  familjens  allmänna  begrepp  och 

dess  grupper  af  högre  och  lägre  ordning.  Den 

praktiska  natur-besk rifningen,  som  blott  jemför 
de  öfverensslämmelser  eller  skiljaktigheter  i  de 

yttre  formerna,  h vilka  erbjuda  sig  för  åskådnin- 
gen, utan  att  öfverväga  i  hvilket  nödvändigt  för- 

hållande dessa  former  stå  till  organerna  för  dju- 
rets vigtigaste  lifs-funktioner,  finner  dock  vid  denna 

jemför  else,  att  de  väsendlligaste  karakterer  för 
ailinitets-förhållanderna  måste  hämtas  af  hufvu- 
dets  delar.  Grunden  dertill  måste  sökas  i  de 

utan  tvifvel  efter  djurens  lefnadssätt  och  närings- 
ämnen lämpade  nutritions-redskapen ,  för  hvilka 

hufvudets  yttre  delar  tjena  till  skydd  och  betäck- 
ning ,  och  efter  hvilka  väl  således  deras  fonuer 

måste  vara  a  (passade.  Så  framt  icke  oöfvervin- 
neiliga  svårigheter  mötte  försöket  att  observera 

och  redigt  uppfatta  skiljaktigheterna  i  sjelfva  nu- 
tritions-redskapens  stundom  inom  hufvudets  nedre, 
trångt  hopdragna  brädd  nästnn  dolda,  och  alltid 
till  en  del  ganska  små  partier;  skulle  sannolikt 
sugrörels  och  stammens  form  och  förhallande  till 
hvarandru,  den  derigenom  bildade  urholkningens 

vidd  och  figur,  den  egentliga  mun-öppningens  läge 
på  stammens  nedre  del  och  de  små  densamma 

omgifvande  partierna  m.  m.  lem  na  de  egentliga- 
ste och  närmaste  kännetecken  af  djurens  förvandt- 

skap.  Men  den  praktiska  naturbeskrifningen  nöd- 
gas afstå  från   detta   försök,   och  hufvudsakligeii 
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iiKskriinka  sig  liil  clc  yllie,  for  iiikllagdse  lill- 

"änulii;a  (lelanu'  al"  liiilvudet,  hvilkas  loiiii  utan 
Ivifvei  besUiiiiiijes  al  iiiiU ilioiis-rtdskapcns ,  jtnile 
de  i  liufvudel  inrjmda  sinnes- verktygens,  läge  och 
proportioner.  Dertöie  måste  man  betrakla  den 
konvexa  (ormen  af  epislomats  melJcrsla  dei  f area 

epistoruatis  uUermedia )  såsom  det  tydligaste  och 

mest  karakteristiska  kännetecken  iör  Ephydrin- 
familjen,  likväl  i  förening  med  de  partier  af  nu- 

tritions-redskapen ,  som  äro  iöi-  observation  till- 
gängliga och  genom  en  ovanligare  utbildning  ut- 
märkta: paJperna  och  prcelabrum.  Dessa  karakterer 

bestämma  familjens  begrepp,  såsom  en  inom  sig 
sluten  ginpp  af  högre  ordning.  Men  till  detta 

begrepp  hörer  icke  mindre  bildniiigen  af  propa- 
gations-verktygen,  såsom  organer  lör  en  annan 
väsendtlig  liisfunktion ,  och  således  sti  ukluren  af 

den  efter  deras  läge  formade  abdovien.  I  strän- 
gaste mening  kunde  familjen  också  anses  genom 

dessa  väsendtliga  kännetecken  fullkomligt  begrän- 
sad. Men  till  ytterligare  förklaring  af  dess  begrepp 

kan  det  äfven  vara  gagneligt  att  anmärka  de  kän- 
netecken af  skiljaktigheter  i  rörelse-verktygens  bild- 

ning och  ansigtets  beklädnad,  hvaimed  familjen 
afviker  fiån  dem,  till  hvilka  den  slår  i  närmare 

aftinitets-förhål tanden;  ehuru  dessa,  såsom  egent- 
ligen blott  nejraliva,  äro  af  rinqare  värde.  De 

karakterer,  som  hos  dipterologerna  anföras  af  seta^ 

mjstacince ,  scjiiama  aJariim  och  nervus  secuiida- 
rius,  n]å  drrfore  anföras.  Men  deremol  (orde  an- 

tennernas längd,  såsom  blott  relativt  betecknande 
en  skiljaktighet  från  Muscaricu  Fat.l.  ,  och  deras 

lutning,  såsom  icke  inom  familjen  allmänt  gäl- 
lande, böra  uteslutas.  Familjens  karakter  blifver 

på  dessa  gi  under  följande: 
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E/jistoma  convexuni.  Pa/pi  coiiipressi ,  apice 

dilatali.  P rcehibritni  cwweum ,  lamellare  1.  pro- 

Imsum  L  proboscide  recliiiata  prominulum.  Se-^ 

nijstacince  luillae.  ̂ ^»r/o/^ze/^  sex-annulalum , 

segmeiitis  inosqualibus,  sexto  inaris  iiiflexo  veiitri 

aicle  applicalo  genitalia  oblegente ,  feiiiinae  aniiu- 

lari  brev  i.  Nervus  alaruni  secundarius  cum 

auxiliarl  coalitus.  Squama  infraalaris  nuila  1. 

aborliens. 

Härvid  må  dock  aiimärkavS,  att  i  egentlig  me- 
ning hela  epistoma  icke  är  konvext  bos  någon 

Epbydrin,  eliuru  så  synes  då  dess  sido-styckeu 
ä:o  ganska  smala.  Mellersta  stycket  ensamt  är 
konvext;  b  vilket  så  mycket  mera  bör  observeras, 
som  den  analoga  delen  af  epistoma  bos  Muscarioe 

Fall.  är  konkav  eller  intryckt,  under  det  sido- 
styckena älven  bos  de  senare  äro  nästan  plana, 

I  familjens  karakter,  bör  derföre  den  expression: 
epistoma  conveocuin ^  som  bär  blifvit  använd  efter 
alla  auktorer  i  dipterologien,  såsom  vi  förmode, 

utbytas  emot:  jdrea  epistomatis  intennedia  con- 
vexa. 

Alt  bufviidets  form  antyder  grupperna  af 

den  bögsta  ordningen  (Genera )  inom  Epbydrin- 
familjen,  insåg  Prof.  Fallen  ganska  väl.  I  alla 
de  af  bonom  bildade  gener iska  karaktererna  röjer 

sig,  att  denna  norm  föresväfvade  bans  tankar,  så- 
som den  bufvudsakligast  bestämmande  för  genuSj 

eburu  ban  i  dessa  karakterer  inrymde  äfven  nå- 
gra mera  negativa  kännetecken  af  kroppens  slatur, 

anlennernas  foim  ocb  vingarnes  längd,  såsom 
bjelpraedel  f(}r  att  babituelt  skilja  de  genera,  som 

synas  vara  mindre  skarpt   begränsade  från  livar- 
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andra  inbiiides.    Jcui föres  hela  serien  af  de  arter 

som  tillhöra    hvart   och  ett  af  Prof.  Fallens  ge- 
nera, sa  röjer  sig  änjiu  tydligare,  att  likhet  i  huf- 

vndets  bildning  utgör  det  enhets-band,   h varmed 
h vardera  af  dessa  större  grupper  inom   sig  sam- 
manhålles;  och  man  öfverLyoas  der  vid  tillika,  att 

den  första  graden  af  inbördes    förvandtskap  der- 
uti  väseodlligast  är  uLLryckt,  h varemot   de  nyss- 
nämda    mera    negativa   kännetecknen   dels  sakna 

alluiän  giltighet  inom  den  grupp,    der  de  blifvit 
använda,  dels  endast  inom  en  trångare  krets  (en 

grupp  af  lägre  orgning)  utmärka  verklig  affinitet. 

Af  nutritions-organernas   partier   begagnade  Prof. 
Fallen  endast  i  generiska  karakteren  för  Ephjdra 

det  utmärkt  uppsvällda  sugröret;   och   då  sugrö- 
rets form  icke  hos   de   öfiiga   genera   eger  något 

lika   åskådligt   utmärkande,   lärer   det   icke  eller 

kunna  inga  i  dcias  karakter.    Deremot  bör  prce- 
lahriun  j  hvars  form  slår  i  förbindelse   med  huf- 

vudets,    just  af  detta  skäl  räknas   bland  karakle- 
rerna  för  den  högre  gruppen,   som   af  hufvudets 
form  bestämmes.      Det   blifver    lik\äl   de  vltre, 

till  hufvudets  betäckning  hörande  partierna ,  såsom 
lättast  lilloän^lioa  för  iaktta2:else  och  Ivdli^rast  ut- 

trvckaiide  hela  hufvudets  skapnad,    h vilka  egenl- 
liuen  kunna  ans  ändas  till  kännetecken  för  genus; 
således  visserligen  i  första   rummet   epistoma^  så 
vida  den  olika  graden  af  dess  konvexitet  bestäm- 

mer hufvudets  utseende  framtill,  men  tillika  ver- 
tex  och  hufvudets  baksida,  emedan  den  förras  ut- 
sträcknins"  och  lutniu"    och  den  senares  större  el- 

ler  mindre    buglighet    måste    hafva    inflytelse  på 
hufvudets  ryndighet  och  gestalt  i  det  hela.  Men 

genom  dessa  partiers  form  uppkommer  den  olika 

formen  af  den  så    kallade    apei^tnra  oris       d.  ä. 

*)  Denna  bcnamtnn^  ai   visserligen  alltför  oocfentliär,  då 
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Inifvudets  öppning  iiedlill,  som  oiiigifves  af  den 
yttre  betäckningens  kant.  Ehuru  denna  Öppnings 

figur  visserligen  är  en  följd  af  ansigtets  bety(ili- 
gare  eller  ringare  konvexitet,  hjessans  längre  eller 
kortare  horizontela  utsträckning,  hvaraf  kindernas 

bredd  beror,  samt  af  bakhufvudets  skopnad ,  bvar- 
före  också  den  karakter  hufvudoppningens  form 

erbjuder,  i  sjelfva  verket  endast  på  ett  mera  för- 
doldt  sätt  innefattar  alla  de  af  dessa  partier  hem- 
tade  karaktereina ;  så  blifver  den  dock,  för  sig 

sjelf  betraktad,  en  temligen  klar  index  af  bufvu- 
dels  form  till  dess  nedre  del,  och  bör  derföre 

bland  de  generiska  karaktererna  icke  uraktlåtas. 
Men  af  de  nu  anförda  hufvudets  delar  böra  de 

kännetecken  hämtas,  genom  h vilka  den  generiska 
karakleren  uttryckes.  Om  genus  utgöres  af  en 

enda  grupp  med  fullkonjligt  lika  ansigts-bildning, 
lika  struktur  af  hak-kroppen  och  pi  opagations- 
lemmarnes  betäckningar,  lika  antenn-form  o.  s.  v. 
bör  detta  under  den  generiska  karakteren  särskilt 
anmärkas. 

Ty  ansigtets  bildning  med  afseende  på  för- 
hållandet mellan  dess  särskiha  delar  (orbita,  area 

intermedia  och  partes  lateiales),  framför  allt  mel- 
lanstyckets  form;  bakkroppens  struktur  och  för- 

bållandet mellan  dess  segmenter,  samt  bildningen 

af  sjette  segmentet  hos  hann-könet;  och  derjemte 
tvärnervernas  relativa  läge  på  vingarne  samt  an- 

den verkliga  mun-öppningen  befinner  sig  nederst  på 
sugrörets  stam  ofvanfor  knäet  hvarmed  det  förra  är 
fästadt  vid  den  senare.  Men  författaren  af  detta  för- 

sök har  icke  bordt  anse  sig  behörig  att  förändra  be- 
nämningar, som  redan  äro  antagna  och  af  entomo- 

logiska författare  allmänt  begagnade.  Denna  är  icke 
eller  det  enda  bland  gällande  betecknings-ord  inom 
dipterologien ,  som  lider  af  en  sådan  oegentlighct. 
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temi-ruiiiicn ,  i  synnerhtit  selans  bildning.,  kjirak- 
ierisera  liiifvudsiskiigast  gruppeiiia  af  lägre  ord- 

ning;. Då  ansigts-bildningen  ledan  liai-  inflytelse 

pa  luifvudets  ("orm  och  således  äfven  till  någon 
del  är  afsedd  i  begreppet  om  den  högre  gruppen, 

synes  öfverensslänimelse  i  parnings-redskapens 
torin,  som  anlydes  af  deras  beläckningar ,  och 

hvaraf  bakkroppens  struktur  egentligast  beroi', 
vara  del  mest  karakleristiska  för  dessa  lägre  grup- 

per. Man  filmer  också  verkligen,  att  parnings- 

redska{)ens  betäckningai'  hus  hannen  hafva  ganska 
afvikamie  bildning  hos  olika  grupper  af  saniina 
ge!\us,  men  att  inom  !i\arje  grupp  äro  de  bildade 

efier  samma  typ.  Deremot  har  visserligen  ansigts- 
bihlnino:en  erhållit  samma  modifikation  i  delames 

inbördes  läge  uch  förhållande  inom  livar  och  en 

grupp,  så  att  en  olikhet  i  parnings-redskapens 
betäckningar  molsvaias  af  en  olikhet  i  ansigts- 
bildningen;  men  för  den  senare  bibehålles  dock 

sannna  typ  genom  alla  grupperna  i  hvart  och  ett 
genus.  För  alt  inse  sanningen  af  denna  uppgift, 

jemföre  man  grupp-karaktererna  i  efterföljande 
uppställning.  Det  är  anmärkningsvärdt,  att  alltså 

likhet  i  parnings-redskapen  icke  framträder  såsom 
beslämm.ande  moment  förr  än  inom  en  grupp  af 

lägre  ordning,  h\ilket  i  sjelfva  verket  betvder, 
att  äfven  här  ett  intimare  aflinitets-förhal lande 

utlrvcker  sig  i  den  lifsfujiktion,  af  h vilken  ar- 
tens bibehållande  beror. 
Här  må  \ara  tillåtet  att  erinra  om  ett  i  det 

föregående  fäldt  yttrande,  att  grupperna  af  lägre 

ordning  skulle  kunna,  vid  en  annan  åsigt  af  sy- 
stemet, betraktas  såsom  Genera;  ty  sid  denna 

punkt  af  frainslällningen  kan  meningen  deraf  blifva 

klar.  Isågot  godlycke  lår  dervid  visst  icke  med- 
"ilvas.     Men  da  orkanerna    lör    de  väsendtlii2aste 
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lifsyll lingarne  (iiiet  ål iliiil'^l()lle  de  j)a!liLT,  h\il- 

lias  foim  al'  dessa  bero,  aiilaj^as  såsoiii  bestå in- 
niaiide  for  grupperna,  så  n'esiLites  allt  godtycke. 
Då  de  grupper,  i  h vilka  den  närinare  alHniteten 
uttiyckes,  franistälias  såsom  sjeifständiga  genera  i 

systemet,  ar  det  endast  tlen  ena  af  iirs-fnnktio- 

iierna  —  propagationen  —  som  framträder  mera 
bestämmande.  För  denna  åsigt.  om  den  styres 
af  fasta  grundsatser,  kan  mycket  tala.  Praktiskt 

synes  den  medföia  fördelar;  ty  den  högre  grup- 

pens begrepp  måste  nödviindigt  blifva  mera  ab- 
strakt, den  lägres  mera  konkret  ovh  plauslbelt. 

Icke  eller  kan  med  skäl  in\än;las,  att  det  gene- 
riska  begreppet  på  detta  sält  bestämmes  af  det 

ena  könot  ensamt,  emedan  skiljaktlgheterna  i  pro- 

pagations-redskapen  egentligen  hos  haiai-könet  kan 
observeras.  Ty  det  lärer  väl  besanna  sig,  att 

dessa  skiljakligheler  motsvaras  af  olika  ansigts- 
bildning,  så  vida  man  gör  sig  reda  för  ansigtets 
konstruktion.  Men  hvilkendera  asiaten  må  »öra 

sig  gällande,  sä  måste  den  symmetriskt  genom- 
föras genom  hela  systemet.  Iluiu  mycket  häruti 

fattas  inom  dipterologien ,  kan  icke  undfalla.  Om 
man  kastar  en  blick  på  den  nyare  behandlingen 
af  Syrphici  Falt,.,  Muscarice  Fai.l.  m.  fl.,  och 

der  med  jemför  Epliydrinae  jemte  flera  andra  fa- 
miljer, så  forråfler  sig  allilör  tydligt,  att  någon 

ledande  grundsats  i(;ke  genomgår  den  systematiska 

uppsLälluingen.  Det  är  åtminstone  visst,  att  grup- 
perna af  lägre  ordning  inom  Ephydrinae  snarare 

förtjena  a! t  betraktas  såsom  sjeifständiga  genera 
än  många  bland  grupperna  af  de  förra  familjerna, 
hvilka  dock  redan  under  denna  gestalt  uppträdt 
i  systemet. 

På  de  nu    anlytlda   grunderna    har  följande 

gruppering  af  Epiiydriai^  hlifvit  byggd.  Karakte- 
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rcrna  pä  li vardera  aflinitels-graden  f Genus  och 
Secdo )  äio  hämtade  af  samma  paitier,  och  såle- 

des tillika  komparativa  inom  h  vardera  graden. 

Men  grupperna  hafva  icke  i  förväg  bhfvit  upp- 
fattade ulur  en  theoretisk  föreställning  och  arterna 

sedan  ordnade  under  dem.  Tvertom  äro  grup- 

perna fian)gängna  utur  en  rent  praktisk  natur- 
fiskädning,  under  de  särskilta  arternas  jendörelse. 
Karaktererna  äro  endast  försök  alt  i  ord  uttrycka 
de  aflinitets-förhallanden,  som  framträda  inom  den 
af  naturen  sjelf  bildade  gruppen.  Mänga  bland 

de  form-skiljaktigheter  eller  öfverensstämmelser, 
som  begränsa  gruppen,  voro  icke  ens  anade  då 

sjelf  va  grupperna  från  h  varandra  urskiljdes. 

Conspectus  Geneium  et  Sectionum  na- 
turalium. 

Trihus  I,  Nervö  alarum  quarto  post  träns- 
versitm  or  dinar  ium  ver  sus  costam  in- 
curvato, 

!•    ItcSiteFa.  Latreille. 

Caput  postice  convexum,  versus  aperturam 
conlce  altenuatuni.  Vertex  horizontalis  maroine 

antico  convexo-declinato,  depressus,  nudus.  Epi- 

stonia  triangulari-dilatatum ,  supra  medium  sub- 
tnberculatum,  biplicatum,  imberbe,  apice  sinuato- 
incisum.  ylpertura  oris  ovalis,  postice  late  emar- 
ginata,  margine  hiteiali  subsinuato.  Pnvlahrum 

apice  lingulato  supra  palpos  exsertos  prominens. 
(Fig.  1). 

Corpus  oblongtiin  teniiissiine  pnbescens,  setulis  ver- 
ticis  in  mcirgine  poslico  uti  iinque  tantuni  unica ,  nieta- 
thoracis  panels,  scntelli  (piafiior.  Palpi  apice  valde  di- 
latati.    Vertex  brevis,  postice  fere  duplo  lalior  loiigi- 
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tiidine.  Antennae  incumbentes,  epislomate  triplo  hre- 
viores.  Seta  antenriariini  radiata,  radiis  3 — 4.  Orbitae 
ociilorum  angnstoe,  lineaies.  Epistoma  plica  circnm- 
scriptum,  infeine  sensim  dilatalnm,  area  interinedia 
plicis  longiludinalibjis  terminafa,  paitibiis  lateralibiis 
iingustiore.  Vibrissae  nnllse.  Segmenta  abdominis  jequa- 
lia,  sexluiu  maris  basi  convexuiiij  nvatiiin,  apice  bifi- 
diim,  apeitura  ani  foveolato-impressa  medio  carinato- 
liiberculata.  Alae  lobidatas.  Nervus  alarum  transver- 
siis  anterior  apici  auxiliaiis  oppositus;  ordinaiids  pone 
medium  alse  retractus,  obliqiie  positus;  longiludinalis 
seciindiis  SLimmo  apice  incurvatus;  quartiis  post  tians- 
versnm  ordinariiim  versiis  tertiiim  leniter  incurvatus, 
mox  pone  apiceni  alae  excurrens.  —  Pedum  anticorum 
fenioia  cum  coxis  elougatis  inciassata. 

Ochtera  corporis  statura  palpisqae  valde  exsertis,  si- 
mulque  quodaramodo  faciei  ipsius  forma,  Lispam  refert.  Igi- 
tur  ut  hane,  agmen  Anthomyzidum  claudentem,  in  serie 
generum  proxima  sequatur,  in  limine  familice  Ephydrina- 
rum  proponitur. 

Tribus  II.  Ner^)o  alarum  cjuarto  post  or- 
dinär ium  tr  ans  ver  sam  tertioque  pa- 

rallells. 

Caput  postice  convexum,  aiitice  anipliatiim. 

yertex  planiusculus,  subhorizoiilalis,  selosus.  EjA- 

stonia  buccato-iiiflatuiii ,  apice  inlegrum.  Apertura 
oris  rotunclata,  margiiie  perpendiculaii  aequali. 

Prcelabrum  tequihitum ,  carvatura  inarginem  epi- 
stornatis  arcle  contingens. 

Palpi  inclusi.  Vertex  vix  declinatus,  longitudine 
parum  latior,  postice  et  linea  laterali  setiger.  Anten- 
nse  declinatae.  Epistoma  linea  impressa  circumscriptum, 
sulcis  longitudinalibus  obsoletis,  area  intermedia  gib- 
bosa  ampliata,  partibus  lateralibus  orbitisque  oculo- 
rum  angirslis.  Proboseis  postice  clavato-turgida.  Piae- 
labrum  totum  epistoiiiatis  maiginem   circumcirca  con- 
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tingens,  vix  ab  codom  distnns,  cnrvnfnra  pari.  Alde 
lohiilatae. 

Seeti&  1,    Es^iit^eS»*a*)   (sensu  proprio). 

Typi:   Eph.   riparia   Falt,.,   Eph.  paJustris 
Fall  ,  Eph,  stagrialis  Fall.,  Eph.  quadrata  Fall. 

EpistoMia  fornicatnm         setulosuin.  Praela- 
bi*tim  recondilum.     Sejjineiilnm  abdominis 

piin- 

tiiiii  aiiterioribns  longius,  sextiim  niaris  ovale, 

terlia  abdominis  parle  iion  brcviiis.  JNervus  ala- 
runi  traiisversns  aiilerior  apioi  ner  vi  auxibaris 

oppositns. 
Area  epistomatis  inteimedia  fornicafa  setnlosa,  se- 

tnlis  in  margine  areae  superiori  positis  validioribiis. 
Pailes  laterales  inferne  obsoletae,  snpcrne  snb  fronte 
dilalatae  fere  cniieatae,  midae.  Orbitae  oculorum  di- 
stincliB,  angiislae.  Praelabnim  proboscide  deniivsa  prr)- 
miniilmn.  Seta  bieviter  I.  brevissime  pectinata.  Cor- 
piis  obiotiguin,  abdominis  dorso  paiiim  convexo. 

a )  epistomate  superne  tuherculato-promundo, 

1.  E.  aurata,  2.  E.  riparia  Fall. 
3.  E.  fumosa  Wahlberg.  4.  E.  palustris  Fall. 
5.  E.  jlavipennis.  6.  E.  Jluve scens. 
7.  E.  argyrostoma,  8.  E.  stagnalis  Fall. 
9.  E.  afbidipennis.  b.  inijior. 

)  Super  aquam  snmmam  cnrrunt,  ideoque  proprie 
Epliydra;. 

^)  Vocabnio  ab  auetoribiis  recepto  fornicatnm  dieiliir 
epistonia  niaximc  gibbosiim,  diiplicis  ciirvalura?,  ni- 
niiriiin  et  transversini  etsecundum  longiliidineni  con- 
vexnin.  —  Epistojna  fmnirMtnm  vel  superne  tLiber- 
omIo  prominet,  v(d  inde  a  fronte,  absque  tuberciilo, 
aeqnaliler  arcnattir  versjjs  apcrtnrain.  Ob  tiibercii- 
liim  in  speciebiis  quibusdaui  horizonlaliler  porrectiim, 
inferior  episloniatis  pars  pariim  convcxa  I.  anticc  fere 
perpendiciilaris  apparet. 
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b )  epistoniate.  etnhercidato  superne  con  vexo-declivi, 

K).  E  nuhUipennis.  11.  E  fenestrata  Wahlb. 
12.  E,  quadrata  Falt.,  ae  /3,  ( E.  Contcuninata  iii  Obs.) 

Sectio  generis  centralis,  area  epistomatis  intermedia 
eximie  inflato-convexa  et  apertura  oris  inde  valde  ampliata 
generis  notionem  maximopere  exprimens.  —  Vibrissae  in 
speciebus  hujus  sectionis  re  vera  nullae.  Nam  setulae  epi- 

stomatis distinctiores  in  margine  areoe  intermedioe  positae 
sunt  nec  in  partibus  lateralibus,  et  praeterea  non  differunt 
a  setulis  marginem  apicalem  epistomatis  in  plurimis  specie- 

bus munientibus.  Loco  "vibrissarum  in  hac  sectione  area 
intermedia  setulis  obsita  est,  plerumque  in  disco  tenuiori- 
bus,  sed  omnibus  ejusdem  indolis.  Species  serie  naturali 
simplici  disponere  frustra  conaremur.  Respectu  coloris  E. 
fumosa^  E.  palustris  j  E.  stagnalis  et  E.  albidipennis  fere 
privam  constituunt  seriem.  E.  flavipennis  et  E.  argyrosto- 
ma  sistunt  velut  diminutam  E.  auratam  I.  E.  ripariam, 
quaevis  seriem  inchoans  diversi  coloris,  sed  has  cum  reli- 
quis  speciebus  minutis  connectunt. 

^eetia  2,  E^is^ei^i,  *) 

Typus:  Eph.  notata  ii.  sp. 

Episluma  fornicatura,  superne  carinato-tnber- 
culaliiiiJ,  apice  siibiiiflexum,  disco  iiuberbe,  polli- 
nosuiii.  Vlbrissoe  dislincloe.  Proelabrum  iiicbi- 

vSuni.  Se<^meiilum  abdoniiais  quintiiin  anteriora 

loiigitudiiie  paiuui  exccdens,  st-xtimi  maris  liiie- 
ari-ovatiirn.  Nervus  Iransversus  aiiteiior  <^7z/e  api- 
cem  ner  v  i  aiixlliaris  posilus. 

Area  epistomatis  intermedia  fornicata  tnbcrriilo 
frontali  carinaeformi ,  mida  apice  subinfJexa.  Paites 
laterales  inferne  obsoletic,  superne  siib  fronte  dilatalae 
fere  cuneatae,  vibrissis  paiicis  validis.  Orbitae  ocido- 
rum  distinctse,  lineares,  angnstce.    Praelabnim  margine 

*)  Jlrjloq  est  coennm,  liitum.  Eph.  notata  in  Intosis 
prjecipiie  lacuum  stagnantium  ripis  palndibusqiie 
turfosis  degens.     Hinc  Epipela  sectionis  denominatio. 
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epistomalis  siihinflcxo  Irctnrn,  [)roboscide  reclinafa  vix 
prominukim.  Seta  antennanim  radiata.  Gorpus  ova- 
tum,  abdominis  dorso  convexo. 

13.    E.  notata, 

Sectio  epistomate  superne  depresso-planiusculo  carinato- 
tuberculato  ad  PsHopam  deflectens,  cujus  alteram  sectionem, 
Clasiopam,  epistomate  quodammodo  refert.  Pars  vero  faciei 
antica  buccato-inflata,  apertura  oris  ampla,  corporis  sta- 
tura  minime  Psilopae  sed  omnino  Ephydrae  sunt.  Scilicet 
epistomate  fornicato  et  nervorum  longitudinalium,  proeser- 
tim  secundi  recti  elongati  directione  cum  sectione  prima, 
epistomate  nudiusculo  pollinoso,  vibrissis  et  corporis  forma 
latiore  cum  sectione  sequente  tertia  convenit.  Igitur  inter 
utramque,  Ephydram  proprie  dictam  et  Parydram,  sectio 
intermedia. 

Sectio  3.  l^arifiti»*a  *). 

Typi:  Eph.  coarctata  Fall.,  Eph.  aquila  Fall. 

Epistoma  versus  aperturam  subconice  ampli- 

aluni  ■^"'"),    disco  iuiberbe,   polliiiosum.  Vibrissee distinctae 

*)  IlaQvåQog  est  ad  aqnas  natus  1.  degens.  iVeque 
hujus  sectionis  species  proprie  supra  aquam  vivunt, 
sed  ad  scatiiiigines  et  fossas  aqiiarum  inque  grami- 
nosis  paliidmn  ac  litoralium.  Hinc  potius  Parj  dras 
noiiiinaiDiis. 

**)  Si  vocabiila  artis  nova  fingcre  raihi  liceret,  epislo- 
ina  ejiismodi  lormae  suhconicuni  dicere  vellem ,  ut  a 
fornicato  dislinguatur.  Beatus  Fallen,  pe:  bc  ne  oJ)- 
servans  qiianlopere  a  fornicato  primce  sectionis  diffe- 
rat  haruin  epistoma,  clypcum  describit  Eph.  coar- 
ctalae  porrectiun  magis  coarctatum  quani  in  conspecie- 
bus ita  ut  latitudinviii  capitls  non  excedat.  Revera 
etiain  est  poj^rcclum  i.  e.  anlice  a  fi  onte  versus  apei - 
turain  convexo-dilafatnin ,  hnea  media  longitudinali 
rectiuscula,  vcrsns  aperturam  oblique  posita.  Hoc 
ipso,  quod  sinj|)lici  curvatura,  nempe  Iransversa, 
nec  loHi^itudinali ,   a  fronte  versus  aperturaiu  sensim 
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distinctce,  paucoe,  loiigiludiiie  dispares.  Proela- 
brum  margine  proinineiis.  Segmeata  abdominis 
depressiusculi  quinque  subaequalia,  sextum  maris 
breve,  squama  utrimque  par  va  triangulari  iiigra 
appendiculatum.  Nervus  traiisversus  anterior /jo/ze 
apicem  nervi  auxiliaris  positus. 

Olivaceo-nigrae,  nitidae,  antice  pollinosse.  —  Area 
epistomatis  intermedia  pariim  porrecta ,  versns  aper- 
turam  sensim  ampliata,  transversini  nec  longitudina- 
Hter  convexa,  nuda.  Partes  laterales  distinctae,  line- 
ares  angustissimae,  sulcis  tenuissimis  ab  area  inter- 

media disjiinctae.  Orbitae  oculorum  distinctae,  linea- 
res  angiistoe.  Praslabrum  stib  marginem  epistomatis 
late  promillens.  Seta  antentianim  subniida,  basi  tenu- 
issime  pubescens.  Gorpiis  ovatum,  abdomine  dilatato 
depressiusculo. 

14.  E.  aqaila  Fall.  15.  E.  Utoralis  Meig. 
16.  E.  furcata  Zetterst.  17.  E.  coarctata  Fall. 

18.  E.  aJJinis.  19.  E.  nasuta. 

Sectio  epistomate  vel  a  lateribus  1.  superne  complanato, 
nudo,  vibrissis  ornato,  ad  Notiphilam  fere  deflectens.  Cor- 
poris  colore  et  habitu  setaque  antennarum  subnuda  prce- 
sertim  gregem  Not.  aeneae  (Teimatobiam)  in  memoriam  re- 
■vocat.  Sed  characteribus  Ephydrae  genericis  eminet  et  a 
Telmatobiis  non  tantum  epistomate  versus  apicem  sensim 
ampliato  1.  modice  porrecto ,  sed  etiam  segmento  maris  sexto 
inflexo  brevissimo  perlonge  distat.  Singularis  et  priva, 
non  solum  in  hoc  genere  sed  in  tota  familia,  hujus  sectio- 
nis  nota  est  praelabrum  sub  epistoma  circumcirca  margine 
late  prominens.    Ob   corporis   colorem    omnibus  speciebus 

et  aeqiiaiiter  diiatetnr,  formam  fere  coni  dimidiati 
adsciscit  Parydrarum  epistoma.  Idem  omnino  si- 
gnificatum  voiuit  beat.  Fallén,  notans  et  porrectiim 
esse  et  latitudinem  capitis  non  excedere.  Nam  in 
epistomate  transverse  convexo,  utrumque  simul  sum- 
tnm  formam  necessario  eflicit  conicam ,  vel  si  voca- 
bula  accuratissime  expendantur,  semiconicam. 

K.  V.  Akad.  Handl.  i843.  jQ 
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coramunem  et  forman  planiusculo-clilatat^ira ,  episfoma  coni 
dimidiati  formam  plus  minus  referens,  vibrissas  in  singula 
specie  definita  proportione  dispares ,  nervorum  in  alis  situm 
et  directionem^  prceJabrum  circumcirca  margine  eminens, 
segmenta  abdominis  aequalia,  sextum  brevius  quam  in  ulla 
alia  familiae  tribu,  quo  genitalium  omnino  peculiaris  indi- 
catur  conformatio,  species  hujus  sectionis  g^egem  constituunt 
arctis  limitibus  circumscriptam ^  quam  quidem  a  reliquis 
Ephydris  genere  divellere  si  cuidam  placuerit ,  ex  hodier- 
nis  principiis  minime  mirandum.  Quemadmodura  autem  in 
ejusmodi  grege  naturali  acute  definita  fieri  solet ,  species 
valde  affines  sunt,  epistomatis  praesertim  forma  paullo 
discrepante  et  nervi  longitudinalis  secundi  vario  in  costam 
exitu,  eo  accuratius  discernendae  quo  magis  colore  fere  om- 
nes  consentiunt. 

3.  l!¥otipliiIa  Fallén, 

Caput  Iraiisversiim ,  postice  piaiiiiisruliiin , 
versus  aperturam  coarclatum,  truncaUmi ,  autice 

perpendiculaie.  Vertex  plaiiiuscuius,  decliuatus, 
setiger.  Epistoma  medio  modice  coiivexum,  apice 

retusum,  vibrissis  serie  dispositis  urnatum.  Ap^r- 
tura  oris  coarctata  ovalis,  postice  truncata.  Ptce- 
lahrum  aequilatum,  subpromiiiuluni,  a  maigine 

epistomatis  dis  I  ans, 
Vertex  panim  proniis,  in  faciein  prorlinatns  ad 

angulmn  obtusiim,  postice  et  in  lineis  lateralibiis  seti- 
ger. Epistoma  linea  impressa  ciiciirascriptinn  ,  area  in- 

terinedia  convexa.  Proboscis  postice  vix  incrassata. 
Praelabriiin  inclusnin,  lateribus  a  margine  epistomatis 
distans,  apice  prominulum. 

Ab  Ephydra  differt  Notiphila  praecipue:  epistoraate 
medio  parum  convexo  nec  ampliato,  capite  transverse  an- 
tice  perpendiculari  nec  buccato,  apertura  oris  ob  capitis 
latera  inflexa  coarctata,  margine  epistomatis  antico  mani- 
feste  retuso*),  nec  integro. 

*)  Ut  percipiatur  Notiphilai  tim  epistoma  revera  esse 
retusum,  non  considcraiida  est  tota  oris  aperluia, 
sed  margo  epistomatis  anticus.    Nam  si,  capite  sub- 
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A.     Alarum  ner  vits  nos  talis  in  t  ert  ii  lon- 

gitudinalis  apice  desinens^ 

Scctii»  if-    Wati^Hitn  (sensu  propno). 

Noliphila  ct  Fallen  Hydromyzides.  —  Dichoeta 
Meig.  et  Notiphila  Macqu.  et  Meig.  Zweifl. 
Ins.  VII.  Suppl. 

Typi:  Not.  caudata  Fall.    Not.  cinerea  Fall. 

Facies  latiuscula  latitudine  loiigitudinem  sub- 
cequante,  orbitis  oculorum  dislinctis.  Epistoma 
suicatum  sulcis  utrimqoe  subiectis  ad  antennas 

continuatis,  partibus  lateraiibus  sublintaribus  in- 
tegris orbila  latloribus,  apice  late  retusum.  Prae- 

labruni  apice  arcuato  intia  aperturam  inanifesle 
prominuluni.  Abdomen  convexuni  apice  reclum, 
seguientis  subsequalibus,  quarlo  vix  longiore,  quinlo 

inaris  vel  subcouice  prolenso  vel  convexo-incur- 
vato,  sexto  ovali. 

Orbitse  oculorum  lineares,  manifestse.  Epistoma 
linea  impressa  circumscriplum ,  area  intermedia  cu- 
neato-dilatata  convexa  subnuda,  apice  late  arcuato- 
retusa,  partibus  lateraiibus  sublinearibus  planiusculis, 

verso,  ojis  apertuia  spectelur,  margo  quidem  ipsius 
integer  apparet.  Sed  eo  ipso  antice  rotundata  fit 
oris  apertura,  quod  epistomatis  margo  retnsus  est; 
nam  alias  föret  fere  fruncata  ob  epistoma  parum 
convexum.  Neque  apex  praelabri  inträ  marginem 
epistomatis  in  Notiphilis  exstaret,  nisi  propter  hunc 
retusum,  pararetur  spatiutn,  in  quo  emineat.  Si 
marginem  capitis  a  latere  visum  conlemplemur , 
patet  hunc  in  jXotiphilis  versus  apicem  epistomatis 
sursum  curvari,  nec  ut  in  Ephydris  inde  a  genis 
aequalem  linea  recta  produci.  Ista  vero  marginis  in- 
curvatio  apparens  inde  orilur,  quod  apex  epistoma- 

tis terminatur  maigine  late  sed  breviter  orbiculato- 
retuso. 
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secmidtiin  tofam  rpistomalis  l.otigiliidiacm  porrecti.^j 
pilosinsctilis.  Vibrissye  in  seriem  longitndinalein  dispo- 
sitiäe,  pancse.  Sela  antennaium  radiala  radiis  hasaldjus 
fongioribus.  Corpus  ovatuiri  abdomine  convexo.  Seg- 
nienlnm  qiiintum  inaris  in  altera  serie,  nigrofiiscariim, 
subconice  protensum  ,  sextum  breviiis  apertura  ani  fere 
basali;  in  altera  serie,  griseseentium ,  qiiintum  convexo- 
inflexiinn,  sextum  elongatum  ,  prope  apicem  ulrimque 
squamula  triangnlari  acuta  inträ  marginem  qninli  re- 
condita  appendiculatum ,  apertura  ani  prope  apicem 
sexti  sub  ventre  sita.  Alse  lobLdatiäe.  Nervus  alarum 

longitudinalis  secundus  apice  rectus;  transversi  remo- 
tiores,  anterior  apici  nervi  auxiliaris  oppositus,  poste- 
rior  ordinarius  prope  marginem  alae  internnm  retra- 
clus.  —  Spiniilae  in  costa  alarum  binae  ad  exitiim  nervi 
auxiliaris,  itidemqiie  spinula  distinctior  in  apice  su- 
premo  articuli  antennarum  secundi. 

SubtUv.  1.    Ni^ro-fusccB ,  apice  ahdominis  in  mare 
appendiculato,  —  Dichoeta  Meig. 

1.  N.  caudata  Fall. 

Subdiv,  2.    Grisescejites ano  maris   simpiici.  — 
NotipJula  Macqu. 

a)  latitiidine  faciei  lon^itudinem  cacjuante, 

2.  N.  major  Boheman.  3.  N.  sta^nicola  Macqu. 
4.  N.  dorsata.  5.  N.  cinerea  Fall. 

b)  lojigitudijje  faciei  lalitiidinem  excedente, 

6.  N.   macidata,  7.  N.  ni^ricorjiis  Wahlb. 
8.  N.  anmdipes.  9.  N.  riparia  Meig. 

K).  N.  guttiveiitris,       11.  N.  tarsata  Wahlb. 

Sectio  a  natura  acute  limitata.  Alterius  seriei,  Nigro- 
fuscarum,  unica  tantum  species  innotuit,  Not.  caudata  Fall., 
quam  quidem  pro  ty  po  generis  DichoeUe  proponunt  recen- 
tiores,  sed  ut  nobis  videlur  immerito,  quum  ipsa  natura 
iisdem  characteribus  essenlialibus  utramque  seriem  conso- 
ciavit,  et  omnis  dilTerenlia  inter  Dichoelam  Meigen  alque 
Notiphilam  Macqu.  ab  altero  tantum  sexu,  maris  nimirum 
appendicibus,  pendet.  His  enim  cxccptis,  vix  nisi  area 
epistomatis  intermedia  paullo  latiore  vibrissisque  validiori- 
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bus  N.  caadata  a  Grisescentibus  discedit.  Verum  si  cor- 

poris  appendices  tanti  itstimarentur  in  generibus  constitu- 
endis,  numne  Eph.  auratamy  ob  setulam  in  articulo  an- 

tennarum tertio  valde  notabilem  et  per  oranem  Dipterorum 
ordinera  insoiitam,  proprii  generis  typum  statuamus?  At 
si  maris  pragcipue  appendices  caudales,  ut  in  Dichoeta  est 
factum,  genus  definire  fingamus,  in  quot  genera  non  pos- 

set aliquando  divelli  maxime  naturalis  Hydrelliae  sectio  ob 
formam  appendicis  segnienti  sexti  in  diversis  speciebus  di- 
versam!  Segmentum  quintum  conice  productum  et  sextum 
minus,  apertura  ani  basali  nec  sub  ventrem  retracta,  habi- 
tum  quidem  maris  N.  caudatae  singularem  reddunt.  Sed 
quae  in  Notiphila  Macqu.  per  inflexionem  fit  segmen  ti  quinti 
prolongatio,  eadem  fit  in  N.  caudata  per  extentionem  in 
conum,  et  hinc  apertura  ani  in  hujus  mare  normalem  ser- 

vat situm  procul  dubio  ob  directionem  partium  internarum 
non  mutatam.  —  AJterius  seriei,  Grisescentium ,  species 
sunt  plurima;,  et  ob  arctissime  definitos,  quibus  sectio  ipsa 
circumscribitur  terminos,  valde  affines  et  summa  cautela 
investigandae.  —  Facies  expansa,  lineola  epistoma  termi- 
nante  sulcisque  duobus  manifestis  signata,  normalem  adeo 
servat  rationem,  ut  si  modo  antice  ampliata  esset,  revera 
föret  Ephydrae.  Faciei  igitur  forma,  nec  minus  segmento 
maris  sexto  sub  ventrem  producto,  haec  sectio  Notiphilae 
Ephydram  refert,  et  quidem  colore|,  corporis  forma  seta 
antennarum,  sectionem  Ephydrae  primam  centralem.  — 
In  speciebus  plurimis  grisescentibus,  nec  tamen  omni- 
bus,  femora  intermedia  marium  subtus  a  medio  ad  api- 
cem  duplici  ordine  pilorum  crcbrorum,  canaliculam  im- 
pressam  obvallantium ,  armantur.  Ejusmodi  femorum  ar- 
raatura  peculiari  mares  in  nulla  alia  Ephydrinarum  sectione 
instructos  observavimus. 

B.     Alaruni    nervas    costails    In  cjaarti 
I oui^ltudl nalls    aplce  deslnens. 

Typiis:  Notiph.  aeiiea  Falt>. 

Facies  laliuscula  laliludiiie  loiigiLu(Uiieiii  sub- 
»^([uaiile,   orbilis   oculoruni    disliiiclis.  Epistoma 

)   TéXjiia    est    locus    paliulosiis,    uligiuosiis.  Species 



150 

suloatui»,  sulcis  superiie  abbreviatis,  ad  oibitaiii 

incLirvatis,  exilibus,  partibus  lateralibns  subluiia- 
tis  ad  iiiferiores  epistomatis  angulos  retractis^  apice 
late  retiisurn.  Prgelabrum  apice  arcuato  iiitra 

aperturara  manifeste  prominuium.  Abdomen  pa- 
ram  convexuiii,  apice  subincurvum,  segmentis  sub- 
asqualibiis,  qiiavti  vix  loiigioris  margine  apicali 
arcuato,  quiiito  maris  plaaiusculo  subtviaiigulari 

apice  obtuso,  sexto  e  liiieari  obloiigo  coiivexo- 
cariiiato,  apertura  aiii  ad  basiii  segmenti  sexti 

posita. 
Oibilae  oGuIorum  Hneares  maniFestae.  Epistoma 

liaea  impressa  circumscriptum ,  area  intermedia  snbae- 
qtiilata,  oh  sulcos  abbreviatos  snperne  orbitis  contigna, 
vSiibnnda,  parrim  convexa,  apice  late  retiisa.  Partes 
laterales  pariim  conspicuae,  ad  inferiora  epistomatis  la- 
tera  sub  orbita  versns  genas  det rusae  ■'•-),  vibi  issis  paiicis 
setuliformibus  ornat^e,  Seta  antennarum  snbnuda  ,  me- 
dio  exililer  pilosiuscula.  Gorpus  ovali-oblongiim  ab- 
domiuis  dorso  parnm  convexo,  antice  (ere  piano, 
apice  parum  incurvo,  segmento  maris  quinlo  siibtrian- 
giilari,  sexto  ultra  tertiam  abdominis  partem  siib  ven- 
trem  prodiicto.  Apertura  ani  prope  basin  segmenti 
sexti  sita.  Alse  lobulatae.  INervus  alarum  longitudina- 
lis  secundus  apice  leniter  incurvatus;  transversi  subnp- 
proximati,  anterior  mox  pone  apicem  nervi  aoxiliaris, 
posterior  ordinarius  a  margine  interiore  remotior,  mox 
pone  medium  alae  positus.  —  Spinulae  ad  exitum  nervi 
auxiliaris  in  costam  nulla?,  itidemque  spinula  apicalis 
articuli  antennarum  secundi  nulla. 

hujus  sectionis  graminosa  fossarum  liparumque  pa- 
ludosarum  amant.    Hinc  Tclmatobias  appellamus. 

*)  Snici  epislon)atis  abbreviati  et  partes  laterales  in 
Tt'lnialol)iis  acicm  oculorum  facile  fugiunt  Sed  re- 

vera adstmt.  Ut  animadvertantur,  tantum  est  opus 
observare  setulas  I.  vib«issas  inferne  ad  lat<*ra  epi- 

stomatis posilas;  nam  hce  partes  laterales  occupant. 
Tum  quoque  oculis  percipiuntur  sulci  incurvati,  ad 
partem  inferiorem  areie  intermediae  satis  manifesta? 
sed  mox  supra  niedium  epistomatis  desinentes. 
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12.  JN.  aenea  Fai.l.  13.  N.  aenescens. 

14.       giittipennis  Bohem.  (N.  aenea  (i  Fall.  iii  obs.) 

Iterum  haec  sectio  valde  definita  est,   facie  latius  ex- 
pansa  abbreviata  medio  parum  convexa,   orbitis  distinctisy 
sulcis   dimidiatis   incurvis    superne   deficientibus,  corpori» 
coJore  ex  aeneo  nigro  et  habitii  abdominis    parum  convexi 
in  mare  versus  apicera  triangulari-elongati ,  segmento  maris 
sexto  sub  ventrem  longe  porrecto,  nervorum  transversorum 
in  alis  situ   subapproxiraato ,   seta   antennarum  subnuda, 
valde  peculiaris.   —   Ob   faciem   dilatatam   et  segmentum 
maris  sextum  porrectum,  ad  sectionem  antecedentem  (iVo- 
tiphUam  sensu  proprio)  prae  sequentibus  sectionibus  appro- 
pinquat.    Sed  facies  multo    minus   normalis    propter  par- 

tes  epistomatis    laterales    dimidiatas,    parum  conspicuas, 
transitura  proebet  ad  epistoma  cohortum  generis   hujus  se- 
quentium,  in  quo  partes   laterales   obsolescunt.  Praeterea 
abdominis,  prassertira  in  mare,  longe  alia  forma  ac  in  No- 
tiphilis  propriis  et  hinc  situs  quoque  aperturae  ani  diver- 
sus.    Accedunt  ad  has  difFerentias  essentiales  seta  subnuda, 
spinularum  absentia  in  costa  et  apice  articuli  antennarum 
secundi,  nervorum  transversorum  situs  approximatus  ac  se- 
cundi  longitudinalis    exitus   incurvatus.    Has  ob  rationes 
cum  NotiphUa   sensu   strictiori   non   potest   conjungi,  sed 
sectio  peculiaris  est  habenda,   angustis    limitibus  indusa. 
Seriem   nimirum    unicam   coloris    unius   aeneo-nigri,  plus 
minus  a?nescentis  et  nitidi,    facie  et  tarsis  tantum  dilutio- 
ribus,  species  constituunt.    Hoc  colore  aeneo-nigro  et  prae- 

terea epistomate  obtusius  convexo,  seta  subnuda,  abdomi- 
nis dorso  parum  convexo,  velut  e  longinquo  imaginem  red- 

dunt   sectionis  ultimae   generis   Ephydrae   [Parydrce).  Sed 
segmentum   sextum   maris  e  contrario   est   fere  Ephydrae 
sensu  proprio. 

3.    Mya»-eeii€t  Macqu.  (emend.) 

Typi:  Notipb.  plumosa  Fall.,  Not.  gr/^eo/a  Fall., 
Not.  Jlavicornis  Fall. 

Facies  angustata  longitiidine  duplo  fere  aii- 
gustior,,  orbitis  oculorum  obsoletissirais.  Epistorna 

esukatuni,    area    intermedia    amplissima  parum 
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coiivexa,  partibus  iateialibus  liiiearibiis  anguslis- 
siQiis  pJaiiiiisculis  linibata,  veisus  apicem  leiiiter  seii- 
sim  coiivexo-incurvaLum,  apice  late  retusum.  Pree- 
labrum  inclusum,  proboscide  retracta  apice  parum 

promiiiuluin.  Abdomeii  convexum  rectum,  seg- 

mentis  posterioribus,  quarto  parum,  quiiito  prae- 
seitiin  raaris  distiiicte  loiigioribus  convexis,  sexto 

maris  iiiflexo  brev  i  appendiculato,  appendice  seg- 
mentiim  coiitinuante,  apice  bifida,  tarsis  concolore, 
apertura  a  ni  discum  segmenti  sexti  occupaiite. 

Orbitae  oculorum  nulloe.  Epistoma  lineå  impresså 
abbreviatå  a  genis  disjfinchim,  superne  oculis  conti- 
gULim.  Sulci  valde  obsoleti  ,  vix  discernendi ,  ad  mar- 
gineni  epistomatis  prope  admoti.  Area  inteiiiiedia  hinc 
araplissima,  totam  fere  faciem  occnpans,  partes  vero 
laterafes  angiistissimae,  limbiim  depressum  planiiiscu- 
lum  episloraatis  utrimqiie  constitiientes ,  vibi-issis  serie 
positis  ornatae.  Seta  antennarnm  radiata  radiis  basa- 
libus  longioribiis.  Gorpus  oblongnm,  abdoniine  ovali 
recto,  dorso  convexo.  Segmenta  posteiiora,  quartnra 
perparum,  quintnm  mani/este  sed  piaecipae  in  mare, 
longiora,  convexa.  Apperidix  segmenti  maiis  sexti  apici 
segmenti  ipsius  adnexa  et  sequalis  fero  latitudinis,  linea 
impressa  a  segmen  to  disjuncta,  ventri  arcte  adplicata 
margine  segmenti  qninti  comprehensa.  Apertura  ani 
basin  inter  et  marginem  apicalem  in  disco  segmenti 
sexti  sita.  A larum  lobulus  imminutus.  Nerviis  alarum 

secundos  apice  rectinsciilns ,  transversi  remotiores,  an- 
terior  apici  nervi  anxiliaiis  oppositiis,  posterior  ordi- 
narius  a  margine  inteiiore  remotior,  in  medio  fere  alae 
situs.  —  Coi  pus  aut  nigrescens  aut  fiiscescens  aut  gii- 
sescens,  segmentis  abdominis  omnibus  concoloribns. 
Pedes  1.  corpoii  concolores  I.  ex  parte  flavo  coloiali. 
Epistoma  iaitius  coloiatiim,  albedine  1.  flavedine  tin- 
cliim. 

a)   segmento  costali  secuudo  t  ert  him  lom^itudine 
excedenie. 

15.  N.  ccesia.  16.  N,  concolor. 

17.  N.  fdgripes  Zettf.ust.  18.  N.  pluniosa  Falt,. 
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19.  N.  pilitarsis.  20,  N.  -^riseohi  Fat,i>. 
b.  fitscitarsis, 

21.  N.  incana  22.  N.  alhi fröns  Fall. 
b.  obscurata, 

23.  N.  ̂ eniculata  Wahlb. 
b.  JLwitarsis. 

b)   segmento  costali  secumlo  terLium  subcefjnante 

24.  N.  fusca.  25.  N.  g^råea  Wahlb. 
(N.  JSjmjjIiece  in  obs.) 
26.  N.  laticeps.  27.  ̂ .discolor. 

28.  IS,  fulviceps.  29.  N.  Jluvicor/ns  FAhj., 
30.  N.  nigricuns.  31.  ̂ .  Jlavilabris. 
32.  N.  argjrostonia  Zett. 

(N.  Lapponica  in  obs.) 
Ab  omnibus  ac  singujis  sui  generis  sectionibus  Hy- 

drellia  distat  epistomate  totam  faciem  occapante,  exclusis 
nimirum  oculorum  orbitis,  partibus  lateralibus  angiistissi- 
mis  depresso-planiusculis  utrimque  limbato,  atque  seg- 
mento  sexto  maris  in  appendicem,  linea  canaJicalata  ab 
ipso  segmento  secretam ,  saepius  discolorem,  prolongato.  A 
praecedentibus,  Notiphila  proprio  sensu  et  Telmatobia,  prae- 
terea  discedit  facie  angustata,  a  sequente  epistomate  oequa- 
liter  et  leniter  convexo-incurvato,  abdomine  recto  nec  apice 
retuso,  dorso  abdominis  convexo  nec  basi  planiusculo,  seg- 

mento quarto  anterioribus  vix  longiore.  His  si  addideris 
corporis  formam,  respectu  magnitudinis,  magis  elongatam 
quam  in  ceteris  NotiphiJae  cohortibus  situmqiie  nervorum 
transversorum  in  aiis  paullo  diversum,  Hydrelliam  peculia- 
rem  constituere  sectionem,  a  natura  definitam,  facile  vi- 

debis. Itaque  rite  quidem  distinxit  nobil.  Macquart,  sed 
neque  characteribus  solidis  munivit  neque  justis  circum- 
scripsit  Jimitibus.  Denominatione  igitur,  quamquam  deri- 
vatione  et  significatu  animaJculorum  vivendi  rationi  minus 
congrua,  recepta,  Hydrelliae  notionem  emendatam  proponi- 
mus.  Scilicet  excludimus  species  epistomate  medio  transverse 
gibboso-protuberante,  vertice  convexo-decJivi,  corpore  postice 

•  subangustato ,  quas  ad  Psilopam  referimus,  sed  e  contrario 
Discocerinam  Macqu.  ,  cujus  saltem  una  innotuit  Suecana 
species,  Not.  argyrostoma  Zetterst.  ,  cum  Hydrellia  conjun- 
gimus  ob  characteres  essentiales  omnino  eosdem.  —  Species 
hujus  sectionis  ex  alt  era  parte    Psilopas   e   cohorte  priore 
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[Clasiopas)  facie   angustata   et   corpore   elongato  referunt, 
unde  etiam  factum  est  ut   hae   in   eadem    specierum  serie 
apud   auctores    Hydreiliis    intermixtae    recenseantur.  Sed 
sane  non  nisi  habitu  quodammodo  cum   Hydreiliis  compa- 
rari  possunt  et  a  Notiphilae  notione  longe  discedunt  vertice 
declivi,  epistomate  superne  foveolato-sulcato,  medio  transverse 
gibboso-protuberante,  capitis  lateribus  inferne  planiusculo- 
compressis  et  apertura  hinc  subqiiadrata  nec  coarctata,  cor- 

pore praesertim  maris  angustato,  pluribus.  Ex  altera  parte  Hy- 
drelJia  notionern  Notiphilae   genericam    plene   exprimit,  at 
Notiphilam  repraesentat  in  formam  minutam  et  contractio- 
rem  redactam.    Igitur  corpore  magis  elongato  et   facie  an- 

gustata Psilopis  proludunt   quidem   Hydrelliae    inträ  Noti- 
philae genus,  sed  non  nisi  e  longinquo.    Non  tantum  colo- 

res  antecedentiom  generis  sectionum  (Notiphilae  sensu  pro- 
prio  et  Telmatobiae)  privi,  nec  fere  alii,  inträ  Hydrelliam  rede- 
unt,  cujus  tres  animadvertuntur  coloris  series,  fuscescens, 
grisescens  et  aeneo-nigricans;  sed  redeunt  etiam  formae  cor- 
poris  diversae   istarum   sectionum.     Nam   plurimae  quidem 
Hydrelliae  corporis  statura  ad  Tdmatohiam  propius  accedunt, 
sed  adsunt  etiam  species  Notiphilam  proprie  dictam ,  quam- 
quam  angustatam,    praecipue  corpore   maris  subcylindraceo 
et  apice  subgloboso  nec  non  facie  magis  expansa  repraesen- 
tantes,  nimirum  e  Suecicis  N.  fusca   et    N.   geniculata.  — 
Sectio  speciebus  dives,   ob  minutiem  difficilius  definiendis. 
Praeter   notas  a   colore   desumtas,   characteres  specierum, 
iique  praecipui  ac  essentiales,   a  forma   epistomatis,  ner%o 
longitudinali  secundo  magis  1.  minus   prolongato,  segmen- 

torum abdominalium  proportione  petantur.    Diversi  etiam 
sexus  specierum  colore  antennarura  pedumque  flavicante  pi- 
ctarum,  diversitate  picturae  recedunt,  et  hinc  seorsim  de- 
scribendi.    Neque  nos  speciem  ullam,   nisi  jam  dudum  ab 
auctoribus  recensitam,  tanquam  exploratam  et  omnibus  nu- 
meris  definitam  recepimus,  antequam   utroque   sexu  exa- 
minato  atque  praecipue  forma  et  appendice  segmenti  maris 
sexti  acGuratius   comparatis,   a  proxime   affinibus  differre 
nosmet  certiores  fecimus. 

Sectio  ^.    JPItiiyff»'if€  *). 

Epliydra  Sect.   C,  c  Meig.  Zweifl  Iiis   VI,  121. 

Typi:   Not.   ̂ nttata   Fatx.,  Not.  flavipes  Falt.., 

Not.  pimctalii-nervuSiL  Fall. 

''••)  Non  looa  aqnosa,  sid  uda  [vyQo.)  graniiiiosa  ct  siib- 
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Facies  .siibangLislata ,  versns  aperlnrasii  iii- 
curvato-dilalata ,  orbitis  oculorum  disliiiclis,  augu- 

stis. Episloina  esuicaUiin,  area  iiilermedia  ain- 
plissima  partibus  lalerrilibus  obsoletissimis,  superne 

canuatum  iiifra  medium  tiibercnlato-gibbosum,  apice 
coarctatum  siijuatu-rei usum.  Praelabrum  iuclusum, 

proboscide  l  etracta  apice  parum  proiiiiiudum.  Ab- 
domeii  basi  plaiiiuscLdo-depressunt,  postice  con- 
vexo-declive,  iiicurvatufu  ,  .seguieolo  quarto  aiileri- 
oribus  maiiifeste  longiore,  quiiitoqae  siibretaso  mai  - 
gine  iiicurvo  convexis,  sexto  maris  ovato,  aper- 
tura  aiii  a  basi  iiitrorsum  elongata. 

Orbitae  oculornni  lineares  manife-^tae.  Epistoma 
lineola  impi  essa  circnm>^criptnm ,  siiptTne  pei  pendicii- 
larc,  mai2;i.s  I.  »jinns  atigiistatnm ,  carinalum,  medio 
tnb{?rcnlato-gibbniii ,  infei  ne  vei  sns  latera  valde  dila- 
tatiim,  incnrvatnm  et  coarctatum.  Partes  laterales  vix 
discernendiE,  vibrissis  p;incis  exilibiis  »nimitae.  Seta 
antennarum  siibnuda.  Corpus  ovali-obiongmii  ,  abdo- 
minis  dorso  basi  planiuscu lo-depresso  postice  convexo 
incurvato,  segmento  priino  brevissimo,  secundo  etter- 

tio siibaequalibus ,  qiiarto  longiore  at  apiid  diversas 
species  pi'oportione  diversa,  rpiinto  convexo  siibretuso 
inargine  incurvo,  sexlo  niaris  intia  marginem  incurva- 
tam  quinti  comprelienso.  Alainm  lobnliis  abortiens. 
Nervus  alarum  seciindus  longitndinalis  apice  leviter 
cnrvatiis;  transversi  approximati,  anterior  pone  api- 
cem  nervi  auxiliaris,  piosterior  ordinarins  versus  medi- 
um  alae  a  margine  interioi-e  letiaclns.  Nervus  quintus 
ad  apicem  tiansversi  ordinarii  lenitei'  cnrvatns,  pone 
eundem  elongatns^  anle  maiginem  alos  desinens. 

33,  N.  abdominaUs,  34.  N.  guttata  Fali.. 
b,  bre  vicornis. 

35.  ̂ .  piiuctuhita  Waui  ̂   36.  N.  trinervis. 

inde  arenosa  sibi  eiigijnl  hujus  seclionis  species, 
prope  terram  hnmentem  in  ipsins  superficie  com- 
morantes.  Hinc  piniimoe  difficullcr  el  rarius  col- 
ligunlur. 
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37.  N.  picta  Fai.l.  38.  N.  Jla  vipes  Falt.. 
39.  ̂ .  feinorata.  40.  N.  interstincta  Fali. 

41.  N.  punctato-ner  vosa  42.  N.  ni^^ricaudcu 
Fall. 

43.  N.  vittipennis  Zetterst. 

Sectio  epistomate  in  raedio  gibboso,  apice  inflexo  ac 
coarctato,  nec  non  abdominis  antice  planiusculi ,  apice  in- 
curvati  forma  a  prascedentibus  deflectens.  Observandum 
lamen  est,  non  proprio  sensa  tuberculatum  esse  epistoma, 
sed  ob  partem  inferiorem  eximie  incurvatum  in  medio  1.  in- 
fra  medium  epistomatis,  ubi  incipit  inflexio,  gibbura  ap- 
parere.  In  omnibiis  hujus  sectionis  speciebus  pars  episto- 

matis inferior  incurvata  versus  latera  eximie  dilatatur  et  infra 
genas  descendit ,  sed  superior  pars  in  diversis  speciebus 
magis  1.  minus  angustatur.  Hoc  respectu  binae  series  di- 
stingvi  possunt,  aJtera  epistomate  superne  minus  angustato, 
obsolete  carinato,  inferne  minus  incurvato  et  hinc  etiam  pa- 
rum  gibbo  insignis,  quae  species  priori  loco  recensitas, 
N.  abdominalem j  N.  guttatam^  N.  punctulatam  et  N.  Iri- 
nervem  complectitur ,  colore  nigro  consentientes.  Altera 
series  reliquas  septem  species,  antice  fuscas  1.  griseo-cine- 
rascentes  continet,  epistomate  superne  arcte  angustato  con- 
vexo-carinato ,  inferne  valde  incurvato  et  hinc  gibberoso,  for- 

ma abdominis  magis  angustata,  minus  autem  incurvata, 
discrepantes.  —  Structura  abdominis  a  reliquarum  Noti- 
philarum  divergens  praecipue  est  observanda.  Segmenta  an- 
teriora  dorso  plus  minus  explanata  1.  depressa  sunt  sutu- 
ris  profunde  excavatis,  quartum  manifeste,  quamquam  in 
singulis  speciebus  diversa  ratione  longius,  quartum  et  quin- 
tum  convexa  margine  quinti  semper  incurvato  et  sextum 
raaris  planiusculum  in  paginam  abdominis  inferiorem  re- 
trusum  comprehendente.  Postica  igitur  abdominis  pars,  ob 
habitum  segmenti  quinti  et  quarti ,  magis  minusve  convexo- 
declivis  evadit  vel  saltem  incurvatur,  nec  ut  in  Hydrellia 
recta  porrigitur.  In  plurimis  speciebus  etiam  segmentum 
quintum  longius  est  anterioribus  et  interdum  quartum  1. 
aequat  1.  excedit.  Sed  in  serie  nigricantium  adsunt  spe- 

cies segmento  quinto  brevi  instructse,  et  in  feminis  om- 
nium  quintum  quarto  brevius  animadvertitur.  Igitur  for- 

ma et  longitudo  quinti,  a  situ  ac  forma  genitalium  procul 
dubio  pendentcs,  magis  specierum  quam  sectionis  chara- 
cterem  indicat.  —  Ad    similitudinem    Psiloparum  quodam- 
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modo  accedunt  hujus  sectionis  species,  epistomate  niminim 
in  medio  apparenter  protuberante  ad  primam  Psilopoe  se- 
ctionem  [Clasiopam] ,  segmentoram  abdominalium ,  quarti 
sallem,  ut  plurimum  etiam  quinti  araplitudine  ad  Psilopas 
sensu  strictiore.  Sed  a  Psilopis  admodum  distant  ob  epi- 
stomatis  partem  inferiorem  eximie  dilatatam ,  ad  latera  com- 
presso-coarctatam,  apice  sinuato-retusam  *)  et  hinc  aper- 
turam  oris  antice  ex  ovato-triangularem ,  verticem  planiu- 
sculum,  vibrissas  sene  dispositas,  reliqua.  Igitur  velut  in 
transitu  a  Notiphila  ad  Psilopam  positae  sunt  et  per  seriem 
specierum  fuscescentium  ac  cinerascentium  Notiphilam  Psi- 

lopis sectionis  primae  serie  naturali  adnectunt.  —  Forma 
capitis  adeo  magnopere  discedit  ab  epistomate  buccato-con- 
vexo  versus  apicem  dilatato,  apertura  oris  ampliata,  mar- 
gine  epistomatis  integro  Ephydrarum,  ut  non  possimus  non 
mirari  recentiorum  auctorum  consilium  in  hac  Notiphilae 
sectione  ad  Ephydram  transponenda.  Nam  abdominis  apice 
incurvi  structura  diversa  et  proboscis  postice  simplex  tenuis, 
habitum  quoque  ab  Ephydris  alienum  produnt.  Neque  haec 
Philygriarum  ad  Ephydras  translatio  fieri  potuit,  nisi  an- 
tea  amplis  vagisque  adeo  characteribus  Ephydrae  notione  di- 
latata,  ut  plurimas  sane  familioe  species  recipere  posset.  Si 
autem  in  genera  arctioris  significationis  Notiphilam  Fall. 
dissolvere  placuerit,  certe  idem  dignitatis  jus  tribuendum 
est  Philygriae  ac  Notiphilae  Macqu.  et  Hydrelliae  Macqu.  — 
In  utraque  coloris  serie  id  omnibus  speciebus  est  commune 
quod  segmenta  abdominis  anteriora  sive  cinerascentem  sive 
saltem  sordidius  nigricantem  ac  opacum  induunt  colorem , 
posteriora  nigronitidum.  Tantum  unius  speciei  aeneo-vire- 
scentis  segmenta  omnia  abdominalia  fere  concoloria  sunt. 

Ut  Notipliiiariim  omniiim,  ita  etiam  Pliiiygrianim 
epistoma  certissime  apice  est  letiisum.  Mariifeste  I)rc- 
vior  est  linea  longitudinalis  mc^dia  et  apex  rotnndatn- 
retusns,  Hoc  difficilins  animadvertitiir  in  speciebus 
minoril)iis,  praesertim  si  tanlum  maigo  totius  capitis 
inferior  I.  apeitura  nec  epistoma  ipsnm  consideretnr. 
Sed  in  majoribus  ex.  gr.  N.  abdominali  manifestiim 
est.  In  minoribus,  seiiei  proecipne  fiiscescentis  et  ci- 
nerascentis,  ob  episto.iiatis  latera  compressa,  apice 
aeiiti nsciiie  sinnatum  apparet  epistoma,  et  hinc  de 
forma  marginis  antici  eo  faciliiis  fallimnr,  aperluram 
universam  considerantes. 

I 
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4.    P^ilopa  Fall.  (empnd.)j 

Caput  transversura,  postice  coiica  vuni,  versiis 
apertarain  coaictatam ,  aiitice  coiivexum.  Vertex 

couvexus  apice  declivis  postice  setosus.  Epistoma 

aiignstatuni  longitudiiie  duplo  fere  aiigiistius,  sub- 

ff^qailatum,  superiie  perpeiidiculare ,  iiiferiie  con- 
vexo-iiicarvatum,  utninfjue  sulcatuin,  vibrissis  pau- 
cis  distaiilibiis  o})positis  luuricatmii ,  apice  retusuiu. 

Apertura  oris  eiliptica,  postice  truncata,  margine 
fere  perpeiidicidari.  Prcelabruni  iiiclusum,  apice 
vix  proiniiuduni. 

Setae  verticis  onines  postice  in  series  transversas 
di<positae.  Vibrissije  nlriinque  unica  ,  biuae,  tres  i.qua- 
luor ,  reiiiotiie,  ex  adverso  per  paria  positae.  Siiperior 
epistoniatis  pars  a  fVonte  ad  suprerniim  vibiissarnm  par 
fere  peipendicularis,  area  inteimedia  magis  1.  mimrs 
convexa  I.  coii vexo-caiiiiata.  Prselabrnm  subrecfansru- 
jare,  apice  pariim  rotiindatum,  postice  coaictaliun. 
Alarum  lobulns  obsoletus.  Setula  distincta  in  apice 
superiore  articuli  antennariim  seciindi,  iteiuque  in  co- 
sta  alariun  ad  exitnm  nei  vi  auxiliaris  unica.  Antennoe 
basi  sub  vertice  immersas. 

Beato  Fallgn  t^pus  generis  Psilopoe  fuit  Discomyza 
incurva  Meig.  Quas  in  Actis  Holm.  1813  descriptas,  ad 
Notiphilam  retulerat,  Psilopam  iiitkhdam  et  Ps.  madizan- 
tenij  cum  illa,  tum  sibi  ignota,  postea  consociavit.  Utique 
hae  capitis  partibus  Notiphilae  propriores  quidem  quam  Ps. 
incurvae  Fall.,  ab  utraque  tamen  divergunt,  adeoque  ex 
principiis  ipsius  statoris  Dipterologiae  Suecana;  proprii  ge- 

neris sunt  cum  neutra  conjungendje.  Igitur  Psilopae  nomen 
Discomyzue  incurvae,  typo  generis  originario,  föret  servan- 
dum.  Sed  invaluit  jam  inter  entomologos  Meigeniana  de- 
nominatio;  quare  ne  perturbetur  synonymia,  hane  recipi- 
mus,  Falienianam  Ps.  nitidulae  et  Ps.  madizantis  retinemus. 
Ad  ideni  tamen  Psilopa^  genus  pr.Tterea  referimus  Not.  ob- 
scureUam  Fall.  et  Not.  glabriculam  Fall.,  corporis  quidem 
habitu  a  Ps.  nitidula  et  adhuc  magis  a  Ps.  madizante  di- 
scedentes,  capitis  vero  partibus  ad  has  accedentes.  Quan- 
tumvis  enim  dissimilis  appareat  epistomatis  conformatio  in 
Ps.  nitidula  vel  Ps.  madizante  et  Not.  obscurelia  Fall.,  in 
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utraque  tamen  eundem  typum  exprimi,  facile  intelligitur. 
Cogites  modo  protuberantiam  mediam  transversam,  in  epi- 
stomate  Not.  obscurellie  conspiciiara  et  supremo  vibrissarum 
pari  munitam,  in  Epistomate  Ps.  nitidulie  et  Ps.  madizan- 
tis  obsoletara  vel  prorsus  deletam  esse.  Tum  nihil  differre 
percipies,  sed  in  iiiis  tantum  superiorem  epistomatis  par- 

lera, a  fronte  ad  lineam  iilam  transversam,  in  qua  positae 
sunt  vibrissae  supremae,  infra  medium  prolongari ,  partem 
igitur  inferiorem,  quae  sub  setarum  istarum  pari  subest, 
in  brevius  contrahi  et  minus  incurvari.  SuJci  autem  partis 
superioris  in  Not.  ohscurella  foveolato-impressi ,  in  Ps.  ma- 
dizanie  et  Ps.  niticlula  revera  etiam  adsunt,  licet  tenuissimi, 
unde  Carina,  quae  inter  sulcos  interjacet,  apud  illam  acu- 
tiuscula,  in  his  dilatatur  et  explanatur.  Neque  ejusmodi 
apud  bas  omnes  parem  epistomatis  conformationem  cogita- 
tione  soJa  fmgimus,  sed  ipsa  natura  confirmat.  Nam  Ps. 
nigrina  Meig.  et  Ps.  longula  Wählb.  ad  hane  seriem  per- 
tinentes,  et  adeo  in  confinio  positae,  ut  habitum  et  coio- 
rem  respiciens ,  vix  diversas  crederes,  epistomate  nihilomi- 
nus  difFerunt,  in  Ps.  nigrina  Ps.  obscurelloe,  in  Vs.  longula 
e  contrario  Ps.  nitidula?  conformi.  Igitur  Psilopae  generi, 
quale  supra  definivimus,  binac  subsunt  sectiones,  quarum 
altera  Not.  obscurellam  Fall.  typum  agnoscit ,  altera  Ps. 
nitidulam  et  Ps.  madi%antem  Fall.  Harum  nexum  Ps.  lon- 
gula  indicat.  Per  Ps.  madizantem  tota  series  ad  Discomy- 
zam  appropinquat. 

Tjpus:  INotiph.  ohscurella  Fat.l. 

Oi-lDitse  oculoruni  clisliiictae.  Epistoma  in  nie- 
dio  protLiberans,  protuberaiitia  träns versa  convexi- 
uscLila,  superne  utrimque  foveolato  siilcatum  cari- 
natuni,  inferne  vibrissis  pluribus  rigidis  per  paria 
oppositis   muricalum.    Abdominis  sesmenta  inter- 

*)  KXaaig  est  fractiira.  Harum  epistoma  in  medio  ve- 
lut  ex  praecipiti  fiactum  est,  Inde  ut  indicetur  dis- 
crirnen  a  sequente  ̂ ectione  Psiloparum,  quae  episto- 

mate seqnali  fere  perpendiculaii  dignoscuntur ,  nomi- 
n a  m  u  s  Clasiopas. 



media  subaeqiuilia ,  qaiiito  maris  parum  longiore, 
sexto  iiiilexu  subtriaiigulari  acuto  quiutunj  aeqnante. 
—  Aiiteniiarum  articulus  secuuclus  seta  breviore 

apicLilatus,  tertius  apice  rotuiidatus,  suborbicula- 
ris.    Seta  radiata,  radiis  basalibus  longioribus. 

Epistoma  linea  tenni  impressa  ab  orbitis  disjun- 
ctum.  Carina  media  in  parte  epistomatis  superiore  te- 

nnis acutiiiscnia ,  apice  cum  protiiberantia  transvcrsa 
conflnens.  Suprenuim  par  vibiissariim  in  protuberantia 
siliim.  Pars  epistomatis  inferior  lueiilenter  convexo- 
inciirvata  Abdomen  oblongo-eilipticum  I.  ovatuoi,  apice 
rectnm.  Alae  ellipticas,  abdomine  longiores.  jXervi  ala- 
rum  transvcrsi  subappropinquati ,  anterior  apici  nervi 
aiixiliaris  oppositiis,  posterior  ordinarius  a  margine  in- 
teriore  remotior,  in  medio  fere  aloe  sitiis. 

a)  abdomine  oblongo. 

1.  Vs.  cifierella  Bohem.  2.  Ps.  auceH a  Susdey, 

3.  Ps.  oljscLtrella  Fat.l.       4.  Ps.  fusceUa. 

5.  Ps.  glabricala  Fall.  (Ps.  pallidula  i  a  obs.) 

b)  abdomine  ovato. 

6.  Ps.  nii^riua  Metg.  7.  Ps.  lon  gula  Wahlb. 

Species  hujus  sectionis,  quotquot  sibi  cognitas  habuit 
beat.  Fallén,  inter  NotiphiJas  et  quiJem  cum  Hydrelliis 
proxime  consociatas  recensuit.  Ita  etiam  celeb.  Meigen 
omnes  hujus  coliortis  cives,  Psilopis  insuper  propriis  ad- 
mixtis,  sub  Notiphila,  deinde  vero  (in  supplem.  Zweifl. 
Ins.  VII)  post  Macquartum,  sub  Hydrellia  comprehendit. 
Sed  sane  Clasiopae  non  parum  ab  Hydrelliis  divergunt  ab- 
dominis  forma  1.  elongata  angustiore  1.  ovata  subdepressn, 
praecipue  autem  epistomate  superne  foveolato-sulcato  in 
medio  transversim  protuberante,  antennis  brevioribus,  ver- 
tice  convexo,  setis  verticis  in  series  transversas  postice 
positis,  vibrissis  rigidis  remotis,  thoracis  antico  pubescente 
nec  setigero,  segmento  maris  sexto  baud  appendiculato.  E 
contrario  epistomate  ad  typum  Psiloparum  propriarum  for- 
mato,  vertice  convexo,  antennarum  articulis  basalibus  bre- 
vibus,  primo  fronti  fere  immerso,  secundo  setula  apiculato, 

ad 
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ad  has  accedunt  et  per  Ps.  longiilum  manifeste  transeunt» 
Itaque  Ps.  longulam,  ob  intimam  Ps.  nigrinse  affinitatem, 
in  hac  sectione  recensuimus ,  licet  epistomate  sequenti  pro- 
pior,  media  inter  utramque  haberi  posset  et  tanquam  ty- 
pus  propriae  sectionis  proponi.  —  Ut  corporis  formaj  ita 
etiam  colore  duplex  animadvertitur  specierum  series.  Nam 
species  angustatae  vel  cinerasGunt  vei  e  griseo  fiiscescunt; 
oblongae  vero  nigricant, 

2,    S^SiM&i»U  (sensu  propvio), 

Typi:  Ps.  nitidula  Fall.  et  Ps.  madlzans  ¥ kXÄ., 

Orbitce  oculorum  nuliae.  Epistoma  superiie 
ultra  niediuni  perpenJiculare,  utiimque  teiiuiter 
sulcatum,  area  iiitermedia  convexiascula ,  inferne 

leniter  iacurvatum,  vibrissa  utiimque  unica  recta 

munitum.  Abdominis  segineiita  iiiLeimedia  sub- 
xequalia  majora,  qnarturn  maximum,  quintum 
brevius,  sextu!ii  maris  breve  ovatum.  —  Antenna- 

rum articulus  secundus  setula  articulum  tertium 

sub^equante  apiculatus.  Seta  ladiata  radiis  basa- 
libus  iongioribus. 

Epistoma  ab  oculis  linea  tcnui  iinpressa  disjan- 
ctiim,  orbitis  prorsus  exclusis.  Area  epistomatis  inter- 
media  ecarinata  explanata,  parum  convexa.  Vibrissa- 
rum  unicnm  par  infra  medium  epistomatis  positnm. 
Preeter  vibrissara  hujus  paris  eiongatam  utrimquCj  pro- 
piiis  ad  apicem  ,  in  margine  laterali  epistomatis,  adest 
qiiidem  setula  brevior,  sed  valde  tenuis  et  vix  discer- 
nenda.  Epistoma  totum  a  fronte  infra  medium  per- 
pendiculare  et  aequale,  lenissime  versus  apicem  incurva- 
tum.  Abdomen  declinatum,  vel  ovale  apice  acutiii- 
sculum  vel  late  ovatum  apice  obtusuQi.  Segmenta  in- 
termedia,  secundum,  tertium  et  quartum  longiora, 
quartum  maximum,  quintum  brevius.  Alse  ovales  ab- 
domine  vix  longiores.  Nervi  alarum  transversi  subap- 
proximati;  anterior  apici  nervi  auxiliaris  suboppositus, 

ii:,  r.  Akad,  Halldi.  1843. II 
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posterior  ordinarius  a  margine  interiore  retractus,  in 
medio  teve  alae  si  tus. 

a)   abdoinijie  ovato  apice  acutiuscido. 

8.  Ps.  nitidiila  Fall.  b.  pedibus  anticis  flavis. 
9.  Ps.  Jiigritella.       10.  Ps.  leiicostoma  Meig. 

Corpons  forma  et  colore  species  utriusque  seriei  uti- 
que  adraodum  differre  videntur,  sed  conveniunt  omnes  for- 

ma faciei,  structura  antennarum,  abdomine  ad  eandem  nor- 
mam  in  segmenta  inaequaJia  dissecto.  In  omnibus  segmenta 
intermedia  majora  sunt,  quartum  anteriora  magnitudine  ex- 
cedit,  quintum  quarto  brevius.  Haec  abdominis  fabrica 
minus  manifesta  est  in  serie  prima,  sed  palet  tamen 
segmen  tum  quartum  in  speciebus  hujus  quoque  seriei  et 
antecedentia  et  quintum  longitudine  excedere.  Apud  Ps. 
madizantem  ista  segmentorum  diversa  ratio  luculentius  ex- 
stat  ob  abdomen  majus  magisque  dilatatum  et  hinc  oriun- 
dam  segmentorum  intermediorum ,  secundi,  tertii  et  quarti 
amplitudinem.  Neque  in  Ps.  madizante  haec  tria  segmenta 
prorsus  acqualia  sunt,  ut-  perhibitum  fuit,  sed  quartum  ali- 
quanto  longius.  Abdomen  in  serie  priore  parum  declinatum 
est,  sed  apice  incurvatum.  In  Ps.  madizante  e  contrario  ab- 

domen a  basi  inde  declinatum,  nec  apice  incurvatum,  et  seg- 
mentum  quintum  brevissimum  facile  praetervisum.  Inde 
vero  quod  segmentum  hoc  quintum  atque  simul  sextum, 
aeque  breve,  sub  apice  abdominis  reconditum,  oculis  ob- 
servatorura  se  subduxerunt,  originem  ducere  Trimerinam 
Macqu.  ,  jam  notavimus.  Non  minus  abdominis  conforma- 
tione  quam  vertice  valde  declivi,  alis  brevibus  et  situ 
nervi  transversi  ordinarii ,  Ps.  madizans  ad  Discomyzam 
accedit  et  hane  inter  Psilopas  prsemonstrat.  Quamobrem 
in  limine  generis  Psilopae  et  velut  in  transitu  ad  Disco- 

myzam rite  collocamus. 

11. 
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5.  Dl^eoiiiyza  Meig. 

Typus:  Psilopa  incurva  Fall. 

Caput  brevissimum ,  postice  excavatum,  an- 
lice  convexiuscLilum ,  seiisim  versus  aperturam 

angustatuni,  subtriangulare.  Vertecc  maxime  de- 
clivis,  iiiferiie  fere  perpendicularis,  scabriusculus, 

postice  setiger  margine  acuto  arcuato.  Epistoma 

parum  coiivexum,  inferne  vix  dilatatiim,  rugoso- 
scabrosnm,  apice  relusuui  margine  re  fl  exo,  vibris- 
sis  crebris,  serie  dispositis,  inclinalis  ornatura. 

Apertura  oris  rotundata,  in  postica  capitis  parte 
dilatata.  Prcelabrum  iiiclusum.  Ahdomen  subur- 

biculari-ovatum  deflexum,  segnientis  quatuor  in- 
lermediis  magnis,  quinto  anteriora  excedente , 
sexto  maris  ovato. 

Caput  totum,  una  ciim  oculis  maximis  latera  occu- 
pantibus,  antice  convexiusculum,  sciitiforme.  Vertex  in 
directione  epistomatis  continuatus.  Epistoma  linea  te- 

nni impiessa  ab  orbitis  linearibus  angiistissimis  disjun- 
ctum,  disco  tenuiter  bisiilcatum,  area  intermedia  subjequi- 
lata  partibus  lateralibus  angustiore.  Vibrissae  versus  dis- 
cum  epistomatis  inflexae.  Apertura  oris,  ob  caput  ar- 
cte  constrictum,  qua  maxima m  partem  in  averso  capi- 

tis latere  oblique  posita ,  rotundato-dilatata.  Praela- 
brum  inträ  apicem  epistomatis  occidtatum.  Antennas 
deflexae,  seta  ladiata.  Abdomen  valde  dilafatum,  pla- 
niusculum,  apice  obtusum.  Segmentum  abdominis  quin- 
tum  pauUo  longius  fere  semioibiculare.  Antennarum 
articulus  secundus  seta  longiore  apicuiatus.  Alae  abdo- 
mine  breviores,  lobulat£e.  Nervi  alarum  transveisi  sub- 
remoti,  anterior  apici  nervi  auxiliaris  oppositus,  po- 
sterior  ordinarius  pone  medium  alas  situs. 

1.  D.  incurva  Fall.       2.  D.  marginella  Zett. 

Structura  capitis  pendet  a  situ  verticis  praerupto  et  po- 
stica parte  concavo-excavata.  Nam  his  conjunctis  efficitur 

ut  postica  pars  ad  anticam  maxime  admoveatur  et  adeo 
caput  valde  constringatur.    At  ob  hane  capitis  structurara 
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valde  pcculiarem  Discomyf^ce  sub  Psilopae  genere  vix  mili- 
täre possuntj  quamquam  fatendum  est  sat  intimo  affmita- 

tis  vinculo  ad  Psilopas  proprias  accedere.  Sed  praeter  for- 
mam  corporis  latam  alasque  breves,  quae  minoris  momenti 
existimentur,  Discomyza  differt  a  Psilopa  vertice  antice  fere 
perpendiculari ,  facie  rugosa,  vibrissis  in  serie  crebre  po- 
sitisj  piliformibus,  sulcis  epistomatis  a  margine  remotis  et 
partibus  lateralibus  hinc  latioribus,  area  autem  intermedia 
angustata ,  denique  segmentis  abdominis  quatuor  magnis 
subaeqiialibus.  Haec  omnia  suadent,  ut  potissimum  tanquam 
sectionem  altioris  dignitatis  Discomyzam  seorsim  propona- 
mus.  Verum  si  libet  notionem  Psilopoe  adeo  late  interpre- 
tari,  ut  Discom3'zam,  quamquam  in  limite  extremo  positam 
simul  comprehendat,  haec  sectionem  saltim  singularem  con- 
stituat  necesse  est. 

Quid  hac  exposilione  adsequi  velimns  neinineni  fii- 
gere  speramus,  neque  piitanius  opjis  esse  ut  laiidatis- 
siijios  viros,  qui  synopticae  Dipterornm  disposition!  va- 
caiit,  moiieamiis  quam  longe  a  nostro  consilio  absit, 
ut  definiliones  generiim  ac  sectionum ,  quales  supra  tra- 
didimus,  integras  et  adeo  prolixas,  cooptent.  Sane 

aliud  nobis  fiiit  ̂ ^''"positnm ,  nimii  iim  ut  cerneretur 
quo  pacto  in  variis  oiganorum  formis  familice  notio  sese 
evolvat  iisqne  affinitatis  indiciis,  quae  ex  hac  organo- 
runi  priinaiiornra  varietate  elici  possunt,  investigatis, 
exemplum  qualecumque  dispositionis ,  naturai  vestigiis 
insistentis  ederetur.  Propteiea  in  generibus  ac  sectio- 
nibus  definiendis,  omnia  animalculoruin  organa,  quce 
ad  vitam  eorum  momentum  habent,  atque  in  eodeni 
affinitatis  gradii  nbiqiie  eadem  respeximns,  ut  chara- 
cteres  e  forma  horum  divejsa  ernlos  comparando,  pa- 
leat  quatenus  et  conveniant  et  dilTorant  diversoe  sectio- 
nes.  JVam  uiuim  vel  allernm  organorum  considerando, 
ceteris  sprelis,  in  dispositionen!  maxime  artificialem  fa- 
cile  indnoimur.  Si  aiitcm  notas  pra^cipuas  in  divcisis 
sectionibus  a  diversis  corporis  partibus  petanuis^  prin- 
cipii  seriem  totam  animalcidorum  continentis  defectn, 
omnia  nafuralis  nexus  capiendi  indicia  et  incitamenta 
animo  siibdncnntur.    Flis  rationibiis  ducli  singulas  de- 
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finitiones  in  singulis  affinitatis  gradlbiis  ad  eandem  nor- 
niam  constriixirniis  et  additis  observationibus  muniie 

tentavimus.  Utique  pntamus  isto  natiiralis  dispositio- 
nis  subsidio  synopticam  carere  non  posse,  venturiimqne 
aliquando  diem,  qno  illa,  tainquam  fundamento  fir- 
missimo,  laetetur.  Quo  longius  a  centro  famihce  distant 
sectiones,  eo  magis  affinitates  earum  intricanUir  et  diffi- 
cillime  species  dignoscnntur.  Diversae  enim,  sed  in  se- 
ctionibiis  diversis  omnino  analogae,  tum  facile  inter  se 
confundmitur ,  nisi  ad  notas  singulae  sectioni  pvoprias 
accLualius  animadvei  tamus.  Gujus  rei  documenta  prae- 
bent  in  familia  Ephydrinr.rum  variae  species  Hydrelliae, 
Philygriae  et  Glasiopae.  Sed  perbene  intenigimus  neque 
necessaiium  esse,  ncque  idoneum,  ut  in  dispositione 
synoptica,  ad  genera  vel  sectiones  definienda  oranes  ad- 
hibeantur  notce^  quibus  conjunctis  nexus  singulorum 
naturalis  elucet,  Investigatio  legum,  ad  quas  affinita- 
tem  et  nexum  specierum  nalura  exegit,  hactenus  in 
studio  entomologiag  forte  nimis  neglecfa,  tanquam  sci- 
entiae  prodi  omus,  omnino  necessaria  nobis  videtur,' Sea 
in  usum  practicum  boe  leges  non  nisi  occulte  consu- 
lantur,  unusque  vel  alter  eligatur  character,  at  in  sin- 
gulo  affinitatis  gradu  ex  iisdem  oiganis  petitus,  quo 
internosci  possunt  sectiones.  Neque  contendimus  in 
bunc  finem  nuilos  alios  eligendos  esse  cbaracteres,  nisi 
qui  ex  organis  primariis  eruuntur.  Hi  enim  scepius  ob 
minutiem  vel  situm  absconditum  organoriim  non  satis 
in  propatulo  sunt.  Quare  in  enumeratione  specierum 
synoptica  j  legibus  affinitatis  clam  terapei  ata,  notas  ab 
organis  minus  essentialibus,  sed  mutationi  non  obnoxias 
et  ma  ni  festas,  mini  me  respuendas  censemus. 

•  Ephydrlnaram  Seecicarom  dispositio 

synoptica. 

Trihus  /.    Nervö  diarum  quarto  post  transver- 
sum  or  dinar  ium  ver  sus  costam  incurvato. 

1.  Ochtera  Låtr.    Caput  versiis  aperluram 
conice  attenuatum  triaiigulare,   iiuduiu,  Vertex 
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depressus.  Epistoma  li  iangulari-dilatatuni,  subtu- 
berculatum,  biplicaLum,  apice  sinualo-iiicisuin. 
Jpertura  oris  ovalis.  Prcelabrum  apice  lingulato 

promillens. 

1.  O.  Mantis  Latr.  aeneo-nigricans,  epistomate 
cinerascente  e  lutescenti  i  esplendente,  oculis 

distantibus,  thoracis  abdomiiiisque  lateribus  albo- 
maculatis,  pedibus  nigiicaiilibus,  anticorum  fe- 
inoium  margine  subtus  integro  subsenato  spi- 
iiuloso,  alis  cinerascentibus.  &  ?.  (Loiig.  3  lin  ) 

-  Figg.  1,  2. 

Mas:  apice  abdominis  obtusiusculo,  seg- 
mento  sex  to  inflexo  ovalo  convexo  apice  bifido, 

apertura  ani  basali  foveolato-impressa  medio 
^t-rinato-tiiberculata ;  femina:  apice  abdominis 
at]iit?usculo,  segmento  sexto  annulato  post  qnin- 
tum  prominente. 

Oclit,  Mantis  Latreille,  Meigen,  Mac- 

QUART,  Zetterstedt.  —  O.  maJiicata  Fat.lé>" 
Hydromjzid.  2. 

Hab.  in  palndosis  graminosis  ad  raargines 
fossarum  et  litora,  tum  lacuum  tum  maris,  per 

Sueciam  omnem  a  Lapponia  ad  Scaniam, 

passim. 
Corpiis  oblongiim  niidinsciiliim ,  thoracis  abdomi- 

nisqiie  pubescentia  tent)i.  Epistoma  certo  sitii  e  lu- 
tescente  refiilgens,  siipra  mediimi  subtiiberciilatiim , 
margine  laterali  plicato,  plici^qne  disci  diiabiis.  Ocnli 
dimidium  capitis  latus  occupantes,  ovales,  supra  ver- 
ticem  eminentes.  Vertex  planiiisculiis,  apice  convexo- 
declinatLis,  latitudine  poslica  manifeste  brevior,  a^neo- 
fnscescens,  pariim  nitidus.  Thoracis  dorsum  in  mare 
obsoletiiis,  in  femina  distincte  nigro - tiilineatum  et 
scnlelliim  siibquadralum,  ])laniuscnlum,  siibopaca.  Lii- 
cide  alba  sunt  occiput,  coxae  anlicag  intus,  macnlcT 
in  lateribus  thoracis  abdominisque,  in  mare  distinctio- 
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res,  margo  scutelli  siibtus;  dilnte  albescens  femo- 
rum anticorum  basis  exlus,  poslerioiiim  anguste.  Fe- 

moia  antica  ab  apice  basin  versus  valde  incrassata, 
extus  convexa,  margine  inferiore  arciiato  tenuissime 
serrato,  spinoso,  posteriora  simplicia  tibiseque  extiis 
ferrugineo-lutescentia.  —  Tarsi  nigricantes,  intus  fla- 
vo-sericei,  anticorum  articulis  abbreviatis ,  apice  emar- 
ginalis  obcordatis,  metatarso  postremorum  modice  in- 
crassato.  —  Ab  Oclit.  einpidiformi  Say  diflert  ocnlis 
distantibus  nec  ad  basin  antennariini  approximatis , 
femoribus  anticis  subtus  basi  integris,  nec  pro  apice 
tibiarum  excipiendo  exsectis,  pedibus  posterioiibus  ni- 
gricantibus  nec  albis. 

Tribus  IL    Nervö  alarum  quarto  tertioque  post 
ordinarium  transversum  parallelis, 

2.  Ephydra  Fall.  Caput  versus  aperturam 

anipliatum.  V  ert  ex  subhorizontaUs  se  tiger.  Epi- 
stoma  buccato-iiiflatimi  apice  inlegro.  Apertara 
oris  rotunda  ta  niargine  perpeiidiculari.  Prcela- 
hrum  cequilalum. 

Sectio  u  Ephydrn  (seiisu  proprio),  epi- 
slomate  fornicato  area  interraedia  setulosa,  picC- 

Jabro  recondito,  nervö  alarum'  träns verso  ante- 
riore  apici  nervi  auxiliaris  opposito,  segmentis 
abdominis  poslerioribus  anteriora  longitudine 

subasquantibus  1.  excedentibus.  —  Oblongae. 

Mas:  segmento  sex  to  inflexo  quintum  an- 
terioribus  longius  subaequante,  a  pertura  ani 
prope  basin  segmenti  sexti  tuberculata,  apice 

abdominis  truncalo;  /e7«/A/a.*  segmentis  abdominis 
quinque  subaequalibus,  sexto  annulato  brevi, 
apice  abdominis  acutiusculo. 

A)  epistomate  sub  fronte  tuberculato-prominulo 

1.  E.  öf^^ra^a  aeneo-viridis  nitida,  setula  articuli  an- 

tennarum tertii  solitaria  nuda  setaque  dorsali  pu- 
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besceiile,  epistoinate  ai genteo-albicante  pube- 
scente,  protuberaiilia  frontali  planiiiscula  abdo- 
minisque  plaiiiosculi  laleribiis  auiaLo-iiitenlibus, 
pedibus  griseo-fuscis,  alis  cinerascentibus,  uervo 
loiigitudiiiali  secundo  apice  siimmo  ad  coslara 

iiicurvato.  ^  ?  (Longit.  2 — 2^  bn.)  —  ̂ ^^igg- 
3,  4,  5,  6,  7. 

Mas:  segmento  qiiinto  paullo  iongiore, 
sex  lo  inflexo  marginem  segmen  ti  quaiti  apice 

attingente,  tertiam  abdominis  paiteni  longitu- 
diue  excedeole. 

EpJu  riparia  b.  Fallen  Hydi  oiiiyz.  4.  (Ex- 
teris  ignota), 

Hab.  in  fobis  planlaruni  aquaticarura  na- 
taiilibus,  praesertim  Nympheae,  super  aquam 
currens,  in  lacubus  et  amnibus  subiade  etiani 

fossis  Uplandias  ad  Hubniara,  Ostrogotbice  pas- 
sim, Scaniöe,  a  JuHo  mense  ad  SepLembr.  Visa 

in  iotimis  sinuum  raarinorutn  recessibus,  sed 

aquas  salsas  fugit,  forte  Nympbee^e  nbivis  in 
Suecia  comes. 

Singiilarem  et  privam  hnjus  notain  praébet  setnia 
simplex  ad  basin  articuli  antennaruQi  tertii  in  latere 
exteriore,  articiilum  longitudine  superans.  —  Sequenti, 
E.  riparice  proxima  est  epistomate  superne  protiuso 
ampliato-con  vexOy  antice  fere  perpendiculari ,  disco 
pubescente,  margine  siimmo  as-eae  intermediie  setuloso, 
corporis  forma,  abdoniinisqiie  dorso  parum  convexo,  vi- 
ridi.  Sed  differt,  praeter  setulam  articuli  antennarum 
tertii,  maigine  epistomatis  apicali  pilis  tantum  bre- 
vibus,  nec  setis  munito,  seta  oidinaria  brevins  pube- 

scente, nervö  secundo  longitiidinali  apice  distincte  in- 
curvalo,  nitore  eximio  partium  vii"idiiim,  segmento 
abdominis  quinto  in  niare  concolore,  qiiartum  parum 
siiperanle,  scxto  elongato  ad  marginem  quarti  porre- 
cto,  nec  inträ  marginem  quinli  comprehcnso.  Acneo- 
viridia  sunt  protubcrantia  frontalis  ct  subinde  fovcola 
utrinque   in  parte  epistomatis  laterali,  verticis  disens 
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lere  toUis  et  lineola  ad  inarginem  oculorum,  thoracis 
dorsum,  sciilelliun,  abdominis^ dorsuiii  et  lateia ,  tibiae 
poslicoe  cura  inetatarso  extiis.  Thorax  antice  obsolete 
bilineatus  et  ferrugineo-liitesceDte  magis  minusve  ir- 
roratus.  Corpus  subtus  et  trochanteres  obscure  cine- 
rea.  Femora  grisescentia.  Tibice  intiis  grisescentes , 
extas  olivaceo-nigricantes  geniculis  pleruraque  luteis. 
Tarsi  nigro-fusci.  Alarnm  nervus  secundus  longitu- 
dinalis  apice  siimmo  incurvatiis,  paullo  brevior  quam 
in  Eph.  riparia  et  E.  fumosa.  Inde  segmentum  co- 
stae  terlium  longius,  tertiam  fere  partem  segmenti  se- 
CLindi  Deqiians.  —  Variat  color  epistomatis  interdum 
ad  latera  infuscatus,  lariiis  vel  totius  vel  ex  parte  Jute- 

scens, subinde  sed  lariiis  ftilvescens,  verticis  caerule- 
scens,  geniculorum  tibiis  concolor,  lalerum  thoracis 
lutescens, 

2.  E.  riparia  Fall.  ihorace  olivaceo-aeiieo,  abdo- 
mine  planiusculo  virescente  subnitido,  aiilen- 
iiaruin  seta  ultra  medium  distincte  pubescente, 

epistoraate  albicante  dilatato-convexo  pubescente, 
protuberantia  froiitali  plaiiiuscula  verticeque 

seneo- viridibus,  apertura  oris  set  is  rectis  nigris 
.  muvicata,  tibiarum  taisorumque  basi  testacea , 

alis  cinerascentibus,  nervö  longitudinali  secundo 

apice  rectiusculo.        $  (Long.  3  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  e  griseo 

lutescente  duplam  quarti  longitudinem  fere 
excedente,  sexto  inflexo  ex  ovato  lineari  apice 

tesLaceo,  inträ  marginem  quinti  compreben- 
so,  tertiam  abdominis  partem  iongitudine  sub- 
sequante. 

b,  tibiis  tarsisque  olivaceo-nigricantibus, 
geniculis  summis  testaceis. 

Eph.  riparid^var,  a  Fallen  Hjdromyz.  4, 

Zetterstedt  Ins.';, Lapp.  715  (a  et  b).  —  Eph. 
alhula  Meig.  Zweifl.  Ins.  VI,  115?*) 

*)  Varielates  Eph.  riparice  a,,  b  el  c  Fallen  ex  speci- 
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Hab.  ill  lilore  mariiio  (iiec  in  regioiiibns 
contiiientalibus)  tum  occideiiUili  tum  Balthico, 

Lappon.  Norveg.  (Zetterstedt),  Bahusiae  (Wahl- 
berg), Ostrogotbias  passim,  Oelandiae,  Scaniae 

(a  et  b  promiscue)  copiose. 
Gorporis  statiira  er  epistomatis  forma  E.  aiiratae 

proxima,  certissime  distiiicta.  Setiila  ai  ticuli  aiiten- 
narum  terlii  nulla.  Setoe  aperluram  oris  cingentes  sa- 

tis insignes,  rectae,  haud  ad  perpendiculum  exactae 
sed  a  lateribus  versiis  medium  epistomatis  marginera 
modice  inclinatae.  Thorax  obscure  1.  ex  olivaceo  aeneus 
antice  bilineatus,  vix  ferrugineo  fTisco  irroratus,  rarius 
postice  virescens.  Scutellum  oli vaceo-aeneum.  Abdo- 
men  laele  viride,  parura  nitidum,  margine  plus  minus 
cinereo-maculatura.     Segmentum   quintum   in  mare 

minibus  archetypis  nobis  sunt  manifestae.  Sed  obser- 
vandum  est  varietatis  c  abdomen  ex  seneo  fuscum 

post  mortera  in  nigrum  mutari  apicesque  segmento- 
rum abdominalium  e  viridi  cinereos  ex  fuscedinesu- 

perinfusa,  in  mortuis  etiam  loetius  virescere.  Ejus- 
modi  specimina  in  museo  adservata  describens,  bea- 
tus  Fallen  abdomen  virescens  ni^rolineatum  dixit. 
Inde  factura  ut,  sola  descriptione  ductus,  Meigen 
varietatem  c  FallÉnii  ad  suam  E.  alhulam  conje- 
ctuia  traxerit.  JVeque  dubium  est  quin  E,  alhula 
Meig.  el  E.  riparia  Meig.  cum  varietatibus  a  et  c 
E.  riparias  Fall.  conveniant;  utra  vero  harum  huic 
1.  ilii  respondeat  ex  descriptione  Meigeniana  sat  in- 
compieta  colligere  non  licet.  Plurimae  tamen  notce 
E.  albiilce  quas  recenset  Meigen,  setae  epistomatis  api- 
cales,  dorsum  thoracis  et  vertex  obscure  viridia,  alae 
parum  infuscatae,  E.  ripariam  nec  E.  fumosam  in- 
dicant.  Cum  varietatem  c.  Fall.  ob  abdomen,  ex 
descriptione  Falleniana  non  sat  exacta,  virescens  ad 
suam  E.  albulam  retulit^  huic  competere  abdomen 
virescens  concludeie  fas  est,  quod  iterum  E.  ripari- 

am, minime  vero  E.  fumosam  innuit.  E.  riparia 
Meig.  ob  colorem  obscure  viridi-fnscum  et  alas  ob- 
scuriores  potius  E.  fumosam  refert.  Sed  ulique  fa- 
tendum  haud  sufficere  notas  a  IMeigen  allatas  ad  rem 

plene  declarandam. 
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discolor,  sexlum  totum  niargine  inferiore  comprehen- 
dens  et  hinc  in  diiplam  fere  qiiai  ti  longitiidinem  pro- 
diictiim.  Corpus  siibliis  cinerascens.  Trochanteres 
testacei.  Femora  grisescentia  summo  apice  testaceo. 
Tibiarum  apex  e  griseo  fiiscescens,  taisorum  nigricans. 
Alariim  nervus  secundus  apice  rectiusculiis.  Segmen- 
tiim  costoe  secundum  longitiidinem  tertii  fere  qna- 
druplam  aequans.  —  Color  parlium  baud  parum  va- 
riat.  Vertex  rarius  thoraci  concolor,  aeneus.  Thorax 
rarissime  dilnte  olivaceiis,  opacus  (forte  in  specirnini- 
bus  nnper  excliisis).  Segmenta  abdominis  inlermedia 
in  mare  interdnm  basi  griseo-iiilescentia ,  qninto  con- 
coloria.  Praesertim  annuliis  tibiarum  metatarsorum- 
qiie  apicahs  magis  minusve  dilatatiis.  rarius  fere  deest, 
saepe  maximam  tibiae  metatarsique  partem  occupat  et 
tandem  colorem  testaceum,  in  genicuhs  tantum  sum- 
mis  residuum,  excludit,  unde  oritur  forma  b,  omnino 
obventitia,  nec  constans  varietas. 

E.  fumosa  Wahlberg,  aeiieo-fusca  abdominis 
teretiuscLili  fasciis  e  ciiiereo  virescentibus,  seta 

anteniiarum  breviter  pectiiiata,  epistomate  cine- 

reo  superne  fusco-tuberculato  antice  eequaliter 
couvexo  setuloso,  apei  tura  oris  setis  raris  niu- 

ricata,  pedibus  olivaceo-nigricantibus,  alis  infu- 
matis,  nervö  alarum  longitudinali  secundo  apice 
rectiusculo.        $  (Loiig.  2  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  quartiim 
longitudine  parum  excedente,  sexto  inflexo  ovali, 

inträ  marginem  quinti  coraprebenso,  fusco-iii- 
gro,  apertura  ani  prope  basin  sexti. 

Eph.  riparia  ̂ var  c.  Fallen  Hydromyz.  4. 
—  Eph.  fumosa  Wahlberg  in  lilt.  —  (Eph. 
riparia  Meig.  Zw.  Ins.  VI,  117?) 

Hab.  in  litore  marino  Ostiogothias  paroec. 

Jonsberg  alibique,  praecedente  infrequentior,  Ba- 
husiae  ad  Marstrand  copiosissime  (Wahlberg); 
rarius  ad  lacns  uliginosos  et   fossas  in  vicinia 
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niaris  ex.  gr.  prope  Iloliniam  ad  Carlbergs  sjö 
et  ad  Häradshammar  Ostro2:oth!ce. 

E,  auratce  et  E,  riparice  niagnitudine  et  baJ^itii 
similis.  Sed  abdoinen  in  vivis  supra  magis  convexura 
et  apice  obtusiusculum ,  vix  truncatum;  epistoma  sub 
fj  onte  convi^xo-tuberculatum ,  minus  protrnsiim,  an- 
tice  aeqiiabter  convexum,  nec  medio  fere  perpendica- 

lare;  seta  antennariira  pilis  erectiuscuh's  distinctius  pe- 
ctinata;  aloe  infuraats;  nerviis  longitudioalis  secimdiis 
ita  elongatus,  nt  segmentam  costas  secundum  longitii- 
dinera  tertii  qiiincuplicem  fere  excedat.  Praeterea  co- 
lor  corporis  fuscus,  verticis  tantnra  disco  e  viridi 
aeneo  et  tibiis  posticis  cum  metatarso  extus  angiiste 
aeneo-viridibus.  —  Epistoma  e  glaucescenti  1.  grise- 
scenti  cinereum,  setis  in  margine  partis  intermediae  su- 
prerao  validioribus.  Setse  aperturam  oris  munientes 
deorsLira  ad  perpendiculiim  exactse,  remotae,  breviores 
quam  in  E.  riparia.  Tborax  antice  griseo-fuscus 

opacus,  bilineatus,  macula  biimerah'  grisescente,  po- stice  asneo-fuscus  nitidns.  Abdomen  dilute  seneo-fiis- 

cum  1.  ciipreo-brunneiim ,  nitidum,  segmentoriim 
apice  utrinque  macula  e  cinereo  virescente  notato, 
macubs  saepissime  in  fasciam  transversara  medio  con- 
fliienlibus.  Corpus  subtus  obscure  cinereura.  Tro- 
cbanteres  fusci.  Femora  subtus  grisescentia ,  supra  et 
tibiae  obscuroe  olivacea.  Tarsi  nigricantes.  Alae  infu- 
mato-nigricantes ,  nervö  transverso  ordinario  obsolete 
infuscato.  —  Epistoma  variat  rarius  colore  luteo  L 
flavicante. 

4.  E.  paliistris  Fall.  aeiieo-nigricans  pedibus  con- 
coloribus,  abdomine  nitidissiiiio,  veitice  a^iieo- 
cupi  eo,  epistomale  superne  paruni  protuberante 
antice  cequaliter  convexo  lutesceiite  seLuloso, 
seta  anleiiiiaruni  radiata ,  alis  fuscesceiitibus. 

?  (Long.  1  lin.) 

*)  Apud  auctores  epistoma  corpori  concolor  describitur. 
In  omni]>ns  quot  vidi,  nec  sane  paucis,  speciminibus 
vivis  ac  ilUesis  ulriusque  sexus,  epistoma  magis  minusve 
bitescens  in  veni.    Fortuito  J.  vetustate  obfuscatur. 
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Mus:  segmentis  aljclominallbus  qiiaitoquin- 

'toque  leiLiuQi  longitudiiie  superaiilibus  aeqiia- 
libus,  sexto  iiiflexo  ovalo-lanceolato,  aculiusculo, 
clorso  acLite  carinaLo,  luarginem  segmenti  tertii 

apice  attingente. 

Eph.  palustris  Fallen,  Zetterstedt,  Meigen, 
Macquart. 

Hab.  in  ub'ginosis  et  paludibus  coeiiosis  con- 
tiiientalibus  per  pluiiinas  Sueciae  provincias, 

Lapponiam,  iiottniani,  Dalekaiiiam ,  Uplandi- 
am,  Ostrogotbiara,  Westrogotbiam,  Scaniain. 

EpistoDia  Intescens  superne  tuberculo  miniito  con- 
vexiuscLilo,  modice  ampliatum.  Setas  paiicae  versus  la- 

tera utrinque  in  disco  epistomatis ,  marginem  supre- 
niiiui  areas  intermediae  indicantes.  Åpertura  oris  se- 
tis  rectis  munita.  Oculorum  orbitae  angiistissimae. 
Ociili  tota  fere  capitis  latcra  occupantes,  genis  valde 
abbreviatis  oculorum  orbitnm  Intitudine  sequantibus. 

Seta  distincte  radiata,  radiis  plerumque  9.  Vei'tex 
seneus,  saepius  e  violaceo-cupreo  rarius  coerulescente 
refulgens.  Thorax  et  praescrtim  abdomen  magis  mi- 
nusve  cupreo-aenea.  Segmenlum  abdominis  sextum  in 
mara  convexo-carinatum  ,  caiina  acutiuscula,  dimidi- 
am  abdominis  longitudinem  aequans.  A!ae  leviter  fu- 
scescentes,  nervö  transveisb  ordinario  plerumque  at 
obsoletiiis  infuscato.  jXervus  longitudinalis  secundus 
apice  rectiusculus.  Segmentum  costae  secundum  lon- 

gitudinem circiter  quincnplicem  tertii  sequat.  —  Va- 
riat  colore  thoracis  antice  vel  totius  dilutiore,  e  flavi- 
cante  fusco  ac  seta  antennaium  breviter  radiata,  vix 
nisi  pubescente.  Ejusmodi  specimina  pluia,  epistomate 
eliam  Isetius  lutescente  insignia,  seta  pubescente,  in 
Bottnia  Septentrionali  collecta,  nuper  communicavit 
ceieb.  Prof.  G.  H.  Boheman.  Quae  supra  observavi- 
mus  de  seta  radiata  in  hac  Ephydras  sectione  centrali 
baud  norraali ,  bis  speciminibus  egregie  probatur. 

5.  Y^.  Jlavi pennis  griseo-flavicans  opaca,  abdomine 
obloiigo,  epistomate  superne  protruso-tLd^ercu- 
lato  antice  fere   perpendiculari    setuloso  flavi- 
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cante,  anteniiis  fuscescentibus  seta  niicliuscula, 

pedibus  griseis  tarsoruin  basi  pallide  liilescente, 

alis  infuscato-flavicaiitibus  quinque-guttatis,  gutla 
antica  quadrata  majori  alba,  segmeiito  costae 
secundo  longitudinem  tertii  sextuplara  aeqiianle 

?  (Long.  1  lin.) 

Mas:  segniento  abdoniiiiis  quinto  quartum 

longitudiiie  saltem  diniidio  excedente,  sexto  iii- 
tlexo  uvato-laiiceolato,  lerliaiu  abdoiiiiiiis  par- 

te m  aiquaiite. 

Hab.  in  litore  ninriiio  Oslrogolbige  [;aroec. 

Joiisberg  et  Babusiae  ad  Marsti  aiid  (P.  P.  Waht  - 
berg)  raiius,  ScaiiivT  (C.  J.  Sundevall). 

Tota  opaca  exceptis  femoribns  posterioribus  intus 
aeneo-  nigris  nitidissimis.  Longitudine  Eph.  sta^nali  fere 
aequalis,  sed  angusfior  qiiam  iilla  afliniiim,  abdoniine 
piaesertim  elongato,  dorso  convexo.  FlavicauHa  sujit 
interstitium  anteniiartim,  pars  epistoiiiatis  inleimcdia 
tota,  pleuice  et  abdominis  latera.  Grisescimt  paites 
epistomatis  laferales  sribcuneatae,  orbitae  ociilormn,  ge- 
nae,  occiput  et  metathorax.  Veitex  et  sciitelluni  e 
flavicante  grisea.  Oculi  SLdDorbiciilares.  Gence  satis 
elongatae,  dimidiutn  fere  lineae  oculorfim  trnnsveisoe 
aeqiiantes.  Gapiit  et  epistoma  hinc  longius  prodncta 
qiiatn  in  sequente,  E.  Jlavescente.  Epistoma  snptMMie 
prolrusum  et  hinc  antice  pariim  secundnm  longitudi- 

nem convexiim  sed  transversiin  ampliatuni.  Setnla^ 
apertiiram  oris  mutiientes  breves.  Antennas  totas  fu- 
scescentes,  artieiilo  tertio  ovali.  In  thoiace  linea  me- 

dia longitudinalis  ferrngineo-fla va  postice  ohsolescens. 
Apices  segmentornm  abdominalium  late  e  glaueo  ci- 
nereae.  Femora  et  tibiao  grisea.  Tarsi,  praecipne  an- 
teriores,  basi  pallide  intescentes;  interinedii  fere  toti 
pallidi.  AUe  abdomine  longiores,  eximie  flavicantes, 
infnscatac,  apice  cl  margine  interiore  snbinde  snbhva- 
linae.  Macula  magna  qiiadiata  alba  sid)pelincida  in- 

trä nervös  longitiidinales  1  et  3,  pone  niediiini  alse,  et 
quatuor  guttic  obsoletae,  inteidnni  vix  discernendce  in 
disco  ala\  —  Corporis  angnslati,  praecipne  abdominis 
Ibrma  magis  elongata,  aho,  segmentiim  quintiun  ma- 
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ris  iongius  porrectum,  praeler  coloris  diversitatem  in- 
signem,  speciem  a  proxim.i  Y^,  Jlavescente  distinctani 
pi  odunt. 

6.  jlavescens ,  capite  thoraceque  fla  vescentibiis, 

abdomine  ovato  plumbeo-grisescente  nilicliusculo, 

epistomale  superne  proLruso-tubeicuIato  flave- 
scente  setuloso,  anteiuiis  niedio  subtus  et  geni- 

culis  suinmis  flavo-testaceis,  seta  pubesceiite,  pe- 
dibiis  fuscescentibiis ,  alis  cinerasceiiti-hjalinis 

basi  flavicanlibus  obsolete  quinque-guttatis,  seg- 
mento  costae  secuiido  quadruplam  tertii  longi- 

tudinem  vix  excedente.  &  ?  (Long.  1 — \  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quiiito  quai  tum 

longitudine  superante,  sexto  inflexo  ovato,  apice 
acutiusculo,  quintum  aequante. 

Hab.  ill  litore  maris  Ballhici  baud  infre- 

quens,  in  litoralibus  paroeciae  Jonsberg  Ostro- 
gotbiae  a  me  observala. 

Nisi  caute  consideretiir  ad  piaecedentem  E.  Jla- 
jiipennem  forte  refeni  posset;  sed  certissime  distincta. 
Non  tan  tum  color  est  diversusj  sed  forma  corporis, 
praesertiiii  abdominis  brevioris,  magis  dilatati  et  pla- 
niiisculi,  antetinariim  articulus  tertius  apice  magis  ob- 
tiise  rotiindatus,  basi  subtus  flavus,  alae  ima  tantum 
basi  flavescentes,  cinerascentes  nec  infiiscatse,  gutlae 
alarum  subaequales,  nervus  secundus  longitudinalis  in 
coslam  paullo  Iongius  ab  apice  alas  exiens,  segmen- 
tum  maris  quintum  distincte  brevius  et  magis  dilata- 
tum,  sextum  inflexum  brevius  et  magis  ovatum,  spe- 

ciem diversam  indicant.  —  Ab  E.  sta^nali  differt, 
praeter  colorem  omnium  parlium  diversum,  episto- 

male superne  multo  magis  protruso  et  transversim 
magis  ampliato,  setis  in  margine  epistomatis  apicali 
brevioribus,  antennai  um  articulo  tei  tio  obtusiore,  bre- 
vioie,  alis  cinerascentibus  basi  flavescentibus  nec  in- 
fumatis,  guttis  alarum  obsoletis,  magnitudine  minore. 
—  Area  intermedia  epistomatis  tota,  vertex  et  thora- 
cis  dorsum  sordide  flavescunt.  Abdominis  dorsum  e 

plumbeo    cinereum,  subnitidum,    latera  grisescentia. 
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Epistoina  superne  protrusum,  liinc  antice  seciinduni 
longitudinem  parum  convexum,  fere  perpendiculare, 
transversim  sat  convexo-dilatatum.  Oculi  orbiculares. 

Gence  'bieves,  quartam  partem  oculi  transversi  vix 
aequantes.  Setulae  aperturam  oris  mnnieDtes  breves. 
Antennoe  nigro-fusc«,  articulo  tertio  extus  obtuse  ro- 
tundato,  basi  subtiis  distincte  flavo-testaceo.  Pedes  e 
griseo  fuscescentes  geniculis  omnibus  testaceis.  Tibia- 
riim  basis,  prassertiai  intermediarum ,  interdura  flavus. 
Tarsi  fuscescentes,  aliqnando  basi,  praesertim  interme- 
dioriim,  pallide  flavescentes.  Alae  leviter  cinerascentes 
basi  flavicantes.  GuUas  qiiinqiie  albidas  obsoletiores, 
prima  qnadrata,  paiillo  major,  in  interstitio  nervorum 
2  et  3,  ab  apice  et  basi  alas  fere  aequaliter  disfans; 
duae  inter  nervös  3  et  4,  altera  ad  transversum 
anteriorem  propior ,  altera  versus  apicera  alae  sila; 
quarta  denique  ante  et  quinta  pone  nervnm  transver- 

sum ordinarium.  Guttae  posticae  interdum  obsolescunt. 

Nervus  longitudinalis  brevior  quam  in  'E.  flavipenni^ 
fere  ut  in  E.  sta^nali.  Segmentum  costa?  tertium  quar- 

tam partem  segmeoti  secundi  fere  excedit. 

E.  argfrostoma  incana  pedibus  concoloribus 

vertice  dorsoque  tlioracis  ceneo-fuscis,  abJomine 
planiiisculo  grisescente  e  viridi  subeenescente, 

ej)istomate  tuberculato-protruso  argenteo-aibo 
pubescente,  alis  cinerascenlibus  albido-outtatis, 
guttis  quiiKpie  subapproximatis  obsoletis,  tar- 
sis  pallide  fuscesceiitil)us  inttis  flavescenli-seri- 
ceis.       9  (Long.  vix  1  lin.) 

Mas:  segraento  abdominis  quinto  diiplani 
fere  qiiarli  loiigiludineiii  ceqnante,  sexto  iuflcxo 

ovalo-lriangulari,  quintuin  cSquanle. 

Hab.  ad  lalera  fovearum  el  lacnnarnm  prope 
donios,  locis  prcTcipiie  aniaialiiini  domesticonini 

urin  a  liiimccUitis,  in  Ostrogt)tbia  ]  rassim  copi- 
ose,  Scania  (ZbyrTnRSTEDT  in  litl).  (Prncnl  dii- 

J)io  in  pluribus  Suecia^  prov  inciis  oeeurril ;  setl 
cuni 
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cum  E.  stagjiali  confusa  fuit,  quare  ioca  nata- 
lia  non  peculia  riter  not  a  ta  sunt). 

Ab  Eph.  sta^nali^)  differt  non  solum  colore 
omnium  partium  diverso,  sed  forma  epistomatis  longe 
magis  ampliato-convexi,  octdis  minoribus  genisque 
magis  prodiictis,  epistomatis  pubescentia  exili,  adeo 
ut  vix  comparari  possint  nisi  magnitudine  subaequali. 
—  Episloma  eximie  tuberculato-protrusLmi  et  hinc 
antice  parum  convexum  sed  transversim  insigniter  con- 
vexo-ampliafum  5  disco  pitbescens,  margine  tantiim 
summo  areae  intermedije  setuloso,  apicali  aperturam 
oris  cingente  sublasvi,  exiliter  pubescente.  Antennas 
fuscae,  cinereo-pubescentes.  Oculi  SLiborbicuIares,  parvi. 
Genas  diraidiam  sallem  et  ultra  ociilonim  longitudi- 
nem  aequantes.  Fröns  asneo-fuscus ,  saepius  e  violaceo 
resplendens.  Thorax  antice  pliis  minus  flavicans  ex 
maxima  parte  cimi  scutello  seoeo-fuseus.  Abdomi- 
nis  doisum  grisescens  sed  viridi  colore  tenuissimo  ad- 
mixto,  nitidulum.  Genae  ,  occipiit,  pectus,  latera  tho- 
racis  et  abdominis,  coxae,  femora  et  tibiae ,  incana 
sunt.  Color  incanas  in  vivis  magis  minusve  a  lateri- 
bus  abdominis  in  apicem  segmentorum  diffunditur. 
Summus  femorum  apex  testaceo-punclatus.  Tarsi  pal- 
lide  fuscescentes.  Aige  abdomine  longiores,  basi  flave- 
scentes.  Guttoe  quinqiie  omnino  ut  in  praecedente  si- 
t«,  sed  magis  approximatse,  majores  ac  arabitu  inde- 

*)  Apud  auctores  entoraologicos  E.  ar§yrostoma  latel 
sub  E.  sta^nali^  cujiis  feminam  putarunt.  A  t  magna 
nobis  adest  copia  utriusque  sexiis  omnino  concoloris, 
tam  E.  ar^yrostomcE  qnam  E.  sta^nalis.  Altera  el- 
iam  harum  extra  societatem  alterius  vivit;  in  palu- 
dosis,  ubi  copiosissinia  est  E.  sta^nalis  utriusque  se- 
xus,  omnino  desideratur  E.  argyrostoma.  Sed  spe- 
ciminum  hujus  prseserlim  femineorum  multa,  genu- 
ino  corporis  colore  mutato,  nigricantem  penitus  post 
mortem  induisse  observamus,  adeo  ut  nihil  albeditiis, 
ne  in  epistomate  quidem  restet.  Hinc  procul  dubio 
accidit,  ut  specimina  E.  ar^yrostomce ,  vetustate  cor- 
rupta  vel  mox  post  mortem  decolorata,  pro  femineis 
E.  sta^nalis  habita  sint. 

K  V.  Akad  Handl.   7843.  12 
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tenninatoe,  velut  in  alse  coiorem  sensim  diffliientes, 
saepe  obsoletae,  praesertiai  posticae  transverso  ordinario 
proximoe.  Segmentuni  costas  tertiutn  quartam  partem 
secundi  vix  sequans. 

8.  E.  stapialis  Fall.  teneo-fusca,  abdomine  fusco- 
iiigricante  ovato  nitido,  pedibus  concoloribus, 

episloraate  superne  parum  protuberante  anlice 
gequaliter  convexo  setidoso,  seta  antennarum 

pubescente,  alis  infumatis  quinque-gultatis,  gut- 
tis  albis  distantibus,  segmen  to  costae  secundo 

quadruplam  tertii  longitudinem  vix  excedente. 

?  (Long.  vix  1  lin.) 

Mas:  segmento  quinto  duplam  quarti  lon- 
gitudinem excedente,  sexto  inilexo  ovato-lanceo- 

lato,  longitudine  segmenti  quinti. 

b.  minor,  tborace  ex  olivaceo  fuscescente, 

alis  cinereis  obsoletius  guttatis.  (Long.  vix  4  lin.) 

E.  stagjialis  (o^)  Falléx,  Zetterstedt, 
Meigen,  Macquart  (tanquam  bujus  5  apud  au- 
ctores  describitur  E.  argjTostoma J, 

Hab.  in  paludosis  graminosis  tara  continen- 
talibns  quam  litoralibus  marinis  per  omnem 

Sueciam  a  Lapponia  ad  Scaniam,  vulgatissima. 

Tota  aeneo-fusca,  abdomine  obscure  fiisco  1.  nigri- 
cante  nitido,  thoracis  dorso  Isetius,  interdam  e  lute- 
scente  fusco,  antice  snbopaco.  Pedes  nigi  o-fusci.  Epi- 
stoma  Inlescens,  e  fusco  admixto  scepius  sordide  liite- 
scens  1.  fuscescens,  raro  flaVescens,  setis  in  niargine 
laterali  areoe  intermediaj  incurvis,  apicisqiie  aperluram 
oris  nmnienlibus  lectis  sat  validis.  Ab  omnibiis  prce- 
cedentibiis  difFert  epistomate  superne  parum  prolruso 
et  hinc  antice  secundnm  longitudinem  magis  convexo, 
arcte  fornicato  et  hinc  Iransversim  minus  ampliato. 
Oculi  subovales,  majores  quam  in  picecedentibus.  Ge- 
nae  valde  brevcs,  linCc-e  oculorum  träns versce  ne  quar- 

tam quidem  partem  a^quantes.  A\x  magis  minusve  in- 
fumaliT.    Gulta?  aibce,  subrectangulares ,  ut  in  Yé.Jla- 
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vescente  et  E.  argfrostoma  sitae,  sed  magis  distantes, 
minores  et  magis  delerminatae.  Interdam  iina  I.  allera 
gultarum  poslremarum  deest.  — •  Forma  I?,  minula, 
thorace  dilutiori  alisque  cinereis,  nec  infumatis,  ab  E. 
stagnali  primo  adspectu  allena  videtur;  sed  episloma 
et  abdomen  non  minus  qnam  ralio  segmentorum  co- 
stalium  hujus  sunt.  Ne  igitur  commutetnr  cum  E. 
Jlavescente ,  notavimus.  Occurrit  in  paliidosis  cocno- 
sis  frigidioribus  ex.  gr.  ad  Holmiam  et  in  paroec.  Hä- 

radshammar Ostrogolhice. 

.  E.  albidipennis  nigricaiis  niticla  pedibus  conco- 
loribus,  epistomale  superne  protruso-tubei  culato 
fuscescente  seluloso,  antennis  obtusis  fuscis  apice 
subtus  tarsorumque  basi  pallide  luLesceiitibus,  seta 

suberecta  pectinata,  alis  brevibus  subopacis  al- 
bidis,  nervö  träns verso  ordinario  infuscato.  $ 

(Long.  ̂   lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  paruni  at 
distincte  lono:iore. 

Hab.  in  litoralibus  maritimis  Oslrogotbias, 

in  paroec.  Jonsberg  a  me  observata. 

In  hac  sectione  facile  minima,  et  E.  quadrata  et 
E.  fenestrata  minor,  sed  dislinclissima  licet  ob  mi- 
nutiem  prgetervisa.  DifFert  ab  omnibus  seta  anlenna- 
rum  per  totam  longiludinem  distincte  pectinata  radiis 
circiter  6  distantibus  aequalibus,  suberecta,  parum  pro- 
tinus  inclinata  ,  alis  brevibus,  abdomen  subsequantibus, 
apice  dilalato-rotundatis,  ex  albido  cinerascenlibus,  opa- 
cis,  nervö  transverso  ordinario  obsoletius  sed  late  in- 

fuscato. —  Epistoma  valde  protrusum,  versus  apicem 
ampliatum,  sed  angustius  quam  antecedentium ,  vix 
amplius  dilatatum  quam  in  E.  fenestrata  sed  multo 
magis  convexo-fornicatum ,  nigricanti-fuscum ,  valde  se- 
tulosum  setulis  verticalibus  aperturam  munientibus  sat 
validis.  Antennae  breves,  artjculo  tertio  basales  longi- 
tudine  vix  excedente,  apice  rotundato,  in  vivis  subtus 
pellucido-flavescente.  Oculi  suborbiculares,  tota  capi- 
tis  latera  occupantes,  genis  brevissimis.  Vertex  seneo- 
niger  nilidus.  Thoracis  dorsum  et  sculellum  e  viola- 
ceo   aeneo-nigra.     Abdomen  nigrum,  nilidum.  Pedes 
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nigricantes  tarsis  fiiscis,  gennbus  anticorum  taisorum- 
que  anniilo  angiisto  basali  flavis.  —  Subinde  episto- 
ma,  pectus,  pedes  et  latera  corporis  cinereo-irrorata. 

B)  Epistomate   etuherculato^  suh  fronte 
convexo-declivL 

10.  E.  niihUipennis  griseo-fuscescens  abdomine  teneo- 
Tirescente  nitido,  pedibiis  fusco- nigricantibus, 
epistomate  vix  protuberante  parum  arapliato 

griseo-flavicante  setuloso,  seta  anteiiiiarum  sub- 
imda,  alis  cinerascentibus  immacidatis,  segmento 

costse  secuiido  sextuplam  tertii  loDgitudinem  ex- 
cedenle  &  ?  (Long.  vix  1  liii.) 

Mas:  segmento  abdominis  quiiito  parum 

longiore,  sexto  inflexo  ovato-lanceolato  apice 
marginem  quarti  attiiigeiite. 

Eph,  stagnalis  var.  b.  alis  hyalinis  immaculatis 
Zetterst.  Iiis.  Lapp.  pag.  716? 

Hab.  in  uliginosis  graminosis  et  fluviorum 

ripis  in  Lapponia,  Dalekai  lia,  Uplandia  ad  Hol- 
miam,  Ostrogothia  ad  Sudercopiam  alibique, 

Westrogoibia  ad  Gotboburgum.  Rarius  in  lito- 
ralibus  marinis. 

Species  distinctissima ,  non  solum  ob  coloiis  diver- 
sitatem ,  sed  propter  chai  acteres  certissimos  a  forma 
partiiim  petendos.  Proecipui  sunt;  episfoma  baud  pro- 
tiTisum  nec  proprie  siiperne  tuberciilal  iim  ,  magis  éequa- 
bile  et  minns  convexum  qiiam  in  omnibus  anteceden- 
tibns,  ratio  segmentorum  costalium,  secundi  sciHcet 
sakem  sextupla  tertii,  segmentum  quintnm  maris 
quarto  panim  nec  duplo  longius  et  hinc  sextum  us- 
que  ad  marginem  quarti  productum  nec  inträ  quinti 
comprcbensntn.  His  omnibus  longe  discedit  ab  E.  sta^ 
gnaliy  neqiie  consideiala  forma  epistoiiialis  nuillo  ma- 

gis depressi,  longitiuline  nei-vi  longitiidinalis  secundi, 
qua  cum    E.   flavipcnni  sola,   ceterum   diversissima , 
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comparari  posset,  alis  sempei-  immaculatis,  de  diffe- 
lenlia  ab  omnibiis  pisecedentibus  dubitare  licet.  Fere 
persvasLim  riobis  est,  hane  speciem  a  celeb.  Zetter- 
STEDT  innui  loco  supra  citato,  et  in  Lapponia  prove- 
nire,  ex  speciminibus  optimis,  a  celeb.  C.  H.  Boheman 
1843  collectis  ac  benevole  communicatis ,  plene  con- 
stat.  —  Epistoma  grisescens,  magis  niinnsve  in  flavum 
vergens,  niargine  apicali  setulis  rectiusculis  niunitum, 

Antennse  bi"eves.  Seta  antennarnm  vix  tenuissime  pu- 
bescens.  Verlicis  inacula  media  grisescens  (nec  nigri- 
cans)  opaca,  lineis  lateralibus  subcnneatis,  certo  situ 
spectatis  fuscis.  Thorax  e  virescente  griseus,  sed  fu- 
scedine  inquinalus,  opacus.  Abdomen  asneus,  obscure 
viridis,  nitens.  Pedes  toli  nigro-fusci ,  femoribiis  an- 
tice  parum  griseseente-diiutiorib-is.  Ålas  longissimse, 
abdomine  fere  duplo  longiores,  nec  hyalinse,  sed  ma- 

gis minusve  nubiiae,  cinerascentes ,  interdam  fere  in- 
fumatas,  absque  gultis,  nervö  longitudinali  secundo 
apice  omnino  recto  et  hinc  präster  solilum  elongalo. 
Inde  eliam  segmentiuii  cosla3  tertium  manifeste  brevius 
quarto,  quod  huic  quoque  speciei  peculiare  est.  — 
Occurrit  aliquando  obscurior,  fere  fusca ,  abdomine  vix 
viridi,  subopaco  alisque  obscure  cinereis.  E  maritimis 
ipse ,  e  Lapponia  Boheman  talia  reportavinius  spe<.i- 
mina,  quae  primo  adspectu  E.  stagnalem  memoria  re- 
vocant.  Sed  locum  legitimum  indicant  epistoma  mullo 
minus  protiu^um,  atque  ratio  tum  coslalium  tum  ab- 
dominalium  segmentorum. 

11.  fenestrata  Wahlb.  grisescens  abdomine  ob- 
longo  lateribiis  cinereo-raaculato,  thorace  albo- 
lineolato,  epistoraate  vix  protuberante  parum 
ampliato  albicante  setuloso,  alis  cinerascentibus 

hjalino-guttatis,  gultis  inaequalibus,  segmento 
costöe  secundo  quincuplicem  tertii  longitudinem 

fere  excedente       $  (Long.  | — 1  lin.) 
Mas:  segmento  abdominis  quarto  tertii  du- 

plam  fere  longitudinem  sequante  qnintoque  con- 
vexo-inflexo  a?qnali ,  sexto  linea!  i-oblongo  quin- 
tum  sequanle. 

Eph,  stagnaUs  b.  ?  an  hujus?  Fall.  Hy- 
drom.  5.  —  E.  fenestrata  Wahlb.  in  lilt« 



182 

Hab.  locis  pr^ecipue  mina  huinectatis  pro- 
pe  tiomos,  ill  Oslrogolhia  passim  ex.  gr.  ad 

HäradshaQimar  et  Jonsberg,  ad  W.  Eneby  ex- 
tra Norrcopiam  alibiqne,  in  Uplandia  ad  Hol- 

miam  (Wahlberg),  Smolandia  ad  Anneberg 

(Bohem  an). 
Eph.  sta^nali  semper  minor  et  angustior,  et  cha- 

racterihiis  in  diagnos!  allatis  ab  omnibas  di?itinctissima. 
Segmentis  abdominalibas  qnarlo  et  quinto  in  niare 
Iongioi"ibns,  asqiialibus  ciim  E.  slagnali  con venit,  sed 
forma  horiim  segmentornm  et  totios  corporis,  segmento 

sex  to  brevioi'e,  longe  recedit.  Epistoma  arcte  for- 
nicatiim,  e  cinereo  magis  minusve  albicans,  parum  setii- 
losum,  setLilis  in  medio  marginis  apicalis  rectiuscnlis, 
Antennae  breves ,  arliculo  tertio  apice  rotundato.  Seta 
siibnuda.  Oi  bitas  oculornm  distinctas,  genag  et  occiput 
albida.  Verlex  grisescens.  Thorax  e  fuscescente  gri- 

sens, macLila  humeraU,  lineolis  binis  anticis  abbrevia- 
lis  btiirisque  vei  sus  basin  alae  obsoletioribus  albis  no- 

talus. Pectus  et  corpus  subtus  cinerea.  Segmenta 
abdominis  ad  latera  cinereo-maeulata,  maculis  in  mar- 
gine  segmentorum  apicali  continuatis.  Pedes  e  fusco 
cineruscentes ,  gutlis  albido-hyalinis  circiter  novem , 
scilicet  quinque  in  medio  alag,  qiiarum  quarta  ante 
nervum  transversum  par  va,  quinta  pone  eundem  ner- 
vum  lunata,  duabus  versus  apicem  alas  utrimque  ad 
nervum  longitudinalem  tertium  confluentibus,  una  in 
nervö  quinto  prope  transversum ,  denique  nona  ad  mar- 

ginen) alce  interiorem  sub  nervö  quarto.  Harum  sagpe 
qiiaedam  in  ambiiu  alag  positae  ob-^olescunt.  Nervus 
longiludinalis  secundus  magis  elongatus  quam  in  E. 
slagnali,  sed  bs  evior  quam  in  E.  nnbilipenni,  apice  re- 
ctus.  Segmenlum  co.^tc-e  terliim)  vix  quiutuplo  brevius 
secundo.  INIaris  abdoinen  c  lineari-oblongiim ,  seg- 

mento quarto  tertium  fere  duplo  excedente  quinloque 
aequali  convexo-inflexo. 

12.  E.  rjiuulrata  Fall,  nigro-fusca  abdomine  gla- 
bro  nitido,  tborace  a]bo-lineolato,  epistomate 

superne  a^qiiali  subcarinato  inferne  parum  am- 
pliato  grivScscente ,  alis  cincreo  alboque  variega- 
tis,   maculis  ad  costam  quadratis,  segmento  co- 
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stae  secundo  quadruplam  tertii  longitudinetii 
excedente.       ?  (Long.  vix  1  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quarto  loiigitit- 
dinem  terlii  paruin  excedente,   quinto  dupiam 

aequante,  sexto   inflexo   ovali   inträ  marginein 
qiiinti  compiehenso;  feinina:  segmenlis  quarto 
quintoque  anteriora  excedentibus,  subaequalibus. 

CL  antennis  metatarsisque  Jlavis  j  alis  ad  ner- 
vum  tertium  longitiidinalem  nigro  bipiincta- 
tis,  major. 

Eph.  quadrata  Falt..  Hydromyz.  5 ,  Zetterst. 

Ins.  Lappon.  716.  —  Meigen  Zw.  Ins.  VI, 

119?  Macquart?-) 
/3  antennis  metatarsisque  nigricantibus ,  alis 

ad  nervum  tertium  longitudinalem  nigro  tri- 
punctatis,  minor. 

Hab.  ad  ripas  fluminum  fossarumque  et  in 

lilore  raarino  passim  in  Lapponia,  Uplandia, 
Ostrogothia,  Westrogotbia,  Smolandia,  Scania; 

/3  in  Lapponia ,  Ostrogotbia. 
Epistoma  superne  niinime  protrusnm  nec  tubercii- 

latum,  sed  tenuissime  carinatum,  inferne  parum  con- 
vexo-ampliakim ,  setulosum,  quibus  omnibus  distin- 
gvitur  ab  E.  notata,  alis  albo-nigroqiie  variegatis  ali- 
quateniis  simili.  Ab  omnibus  suas  sectionis  speciebiis 
alaium  pictura  abdominisque  glabri,  nigri,  nilidissimi 
segmento  quarto  in  utroque  sexu  longiore  dignoscitnr. 
—  Epistoma  grisescens,  plus  minus  in  flavum  vergens. 
Antennae  nigro-fuscae  in  a  sagpe  e  fuscescenle  pellucido- 

*)  Celeb.  Meigen  E.  qiiadratam  in  omnibus,  prseler  alas 
cum  E.  noctula  sua,  adeoque  etiam  epistomate  valde 
fornicato,  convenire  asseverat.  De  lineolis  thoracis 
et  colore  metatarsorum  omnino  silet.  Golorem  tho- 

racis cinereum,  qualem  E.  quadratae  tribuit,  et  vitlas 
binas  fuscas  neque  in  specie  Falleniana  animadverti- 
mus.  Itaque  dubia  manet  E.  quadrata  Meigen,  quam- 
vis  alarum  descriplio  etiam  ad  nostram  est  accommo- data. 
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flavae,  metatarsis  concolores.  Seta  anfennar?im  snb- 
nuda.  Oculi  ovales,  obliqne  positce.  Genae  bevissimae» 
Setse  margineni  epistomatis  apicalem  munientes  inciir- 
vae,  sat  validae.  Vertex  griseo-fuscus  opacus,  in  a  si- 
gnaturis  dilutioribus  obsoleiis.  Thorax  nigio-fasciis , 
parum  nitidus  lineolis  albis  qninque,  media ,  antice  ab- 
breviata,  dtiabiis  anticis  postice  abbreviatis,  laieiali 
ntrimque  postica,  punctisqne  humeralibus  utrimqiie 
binis  notatus.  Abdominis  segmenta  basalia  minus  ni- 
lida,  posleriora  nitidi^^sima,  snbpiibescentia.  Pedes  ni- 
gri,  metalarsis  ac  subinde  uno  allerove  articulo  tar- 
soiiim  in  a  ferrugineo-flavis.  Alas  basi  cinerascentes, 
immaculatce,  intus  a  nervö  longitndinali  tertio  ad 
marginem  alas  interiorem  maciilis  magnis  cinerascenti- 
biis  lineisqiie  albido-hyalinis  incur\is  variegatie,  exliis 
a  longitndinali  tertio  ad  costam  fusco-maculatae.  Ad 
nervum  tertiiim  puncta  duo^  di'^tantia,  nigrofusca  et 
puncttun  fuscLim  in  nervö  transverso  anteriore.  Inter- 
stitium  nervorum  secundi  et  tertii  versus  apicem  alas 
aibiim,  maciilis  dnabiis  cinereo-fuscis.  In  interstilio 
nervorum  secundi  et  costalis  maculae  qiiadratoe  qua- 
tuor  vel  qninque  iiigrofuscce ,  tres  vel  quatuor  albas  et 
ti  iangularis  alba  apicis.  Nervus  transversus  ordinarius 
obsolete  infuscatus. 

T^^ar.  conslanter  niinor.  Autennse  et  pedes  toti 
nigri.  In  verlice  punctnm  album  ad  basin  antenna- 

rum et  lineola  incurva  postica  alba.  Alse  a  nervö 
longitudinali  tertio  ad  marginem  interiorem  cinereas, 
maculis  sparsis,  parvis,  albis  notatae.  Ad  nervum  ter- 
tium  puncla  subquadrata  tria,  nigrofusca,  approximata, 
albedine  disjuncta.  In  interstilio  nervorum  secundi  et 
tertii  maculae  quatuor  albae  et  tres  majores  fuscae.  In 
interstilio  secundi  et  costalis  macula?  qninque  quadralas, 
alboe,  minutae,  quatuor  quadratae  et  apicis  triangularis 
nigro-fuscae. 

s.  Rc^stat  species  qnsedam  minutissimn,  huic  polissi- 
mum  seclioni  subjungenda,  certe  distincta,  quam  ta- 
men  ulleriiis  observandam  in  l)-anscursu  tanturn  nolare 
satius  duco,  Nam  e\  unico  specimine  masculo^,  quod 
in  liloralibus  marinis  prehenflere  milu    contigit,  deli- 
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nilionem  animalciili  perpnsilli,  omnibus  numeris  fidam, 
eruere  vix  licet.  Bis  autem  characlcribus  interea  di- 
gnosci  potest: 

.  contaminata  nigra  pedibus  concoloribus ,  abdo- 
mine  glabro  nitido,  epistomale  pariim  promi- 
nido  aiigustato  albido  setaloso,  alis  cinerascen- 

tibus  iiitus  obsolete  byaliuo-gutlatis,  segmeiito 
costae  secLUido  quadruplam  tertii  longitiidiiiem 

fere  excedeiile,  nervö  träns verso  aiiLeriore  pa- 
u!lo  poiie  apicem  aiixiliaris  sito.  &  (long.  I  lin.) 

Mas:  segmenlo  abdomiais  quinto  quarti 

vix  iongioris  dnplani  longiludinera  cequante,  sex- 
to  ovato  intia  roarginem  quinti  comprehenso. 

Ab  anlecedentibus  discedit  verlice  magis  decllvi, 
epistomate  angustiore  et  area  in  termedia  superne  ma- 

gis convexa  quamqiiam  non  protid^erante,  nervö  trans- 
verso  anteriore  paulio  longius  a  basi  alarum  retraclo. 
Setulse  in  area  epistomatis  intermedia  paiicissirase,  fere 
quinque,  quarum  tres  siiperiores  breves,  binoe  versiis 
apicem  positoe  longiores,  approximalas.  Haec  omnia 
analogiam  ciim  Psilopis  indicare  videntnr.  Sed  pro- 
boscis  postice  tumida,  epistoma  inferne,  licet  modice, 
convexo-ampliatum,  in  margine  apicali  setis  sat  con- 
spicLiis  munitum,  segmenlorum  abdominallum  confor- 
malio  in  mare,  nervoium  longitudinalium  guttariim- 
qiie  situs  in  alis,  Epbydram  esse  docent.  —  Verlex 
grisescens.  Thorax  subopacus,  e  piibescentia  tenuissi- 
ma  cerlo  sitii  cinerascens,  abdomen  valde  nitidum, 
segmentis  anterioribus  dorso  subopacis  ,  et  pedes  nigra. 
Alarum  guttee  obsoletiores ,  prima  minima  in  inlersti- 
tio  nervorum  secundi  et  tertii,  duce  in  interstitio  tertii 
et  quarti,  quarta  in  nervö  quinto  ante  et  quinta  lu- 
nulata  pone  transversum  ordinarium.  Praeterea  gut- 
tulae  observantiir  minimae  obsoletae,  altera  inter  nervum 
tertium  et  quartum  ad  apicem  alge,  altera  sub  quinto 
versus  angulum  interiorem. 

Sectio  2.  Epip e la,  Epistomale  fornicalo 

superne  cai inato- tidoercLdato  nudo  vibrissato, 

proslabro  incluso,  nervö  alarum  träns verso  an- 
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leriore  ante  apicein  nervi  auxiliaris  posito,  seg- 
ineiilo  abdomiiiis  quiiito  parum  longiore.  — 
Unica  tanlum  species  nota,  ovata,  seta  anten- 

narum radiata. 

Mas:  segmento  abdominis  sexto  inflexo, 

qaintum  anterioribus  parum  longiorem  exce- 
dente,  apertura  ani  a  basi  segmenti  sexti  sub- 
retracta  impressa  medio  tuberculata,  apice  ab- 

dominis obtuso;  femina:  segmentis  quinque  ab- 
dominis subaequalibus,  sexto  brevi  annulato, 

apice  abdominis  aculiusculo. 

13.  E.  notata  nigro-fusca  nitida,  epistomate  su- 

perne  tuberculato-protruso  hitescente-pollinoso 
apice  subinflexo,  protuberantia  frontali  obtuse 
carinata,  seta  radiata,  geniculis  summo  libiarum 

apice  larsorumque  basi  testaceo-fla  vis,  alis  albidis 
nigricante-maculatis,  maculis  ad  costam  qualuor 
nigris  punctiformibus,  nervö  transveiso  ordinario 

infuscato.  &  ?  (Long.  1  lin.)  —  Fig.  8.  ala. 

Hab.  in  paludosis  coenosis  continentalibus 

Lapponiae,  Bottnise  utriusque,  Dalekarliae,  Smo- 
landiae,  Scani£e,  C.  H.  Boheman.  —  In  Ostro- 

golbia  ipse  copiosius  legi. 

Praefestinanter  considerata  pro  E.  quadrata  haberi 
possel.  Quanliim  vero  difFerat,  characteres  seclionis 
consulentem  neminem  fugit.  Pictura  alaium  nec  mi- 

nus dissimilis.  Pro  maculis  ad  costam  quadratis  in 
E.  quadrata^  in  hac  rotundatce,  punctiformes ,  nigr^e. 
Divei'sa  sunt  abdominis  color,  in  E.  notata  multo  mi- 

nus nitens,  ratio  segmenlorum  abdominalium ,  sela  aii- 

tennarum  in  hac  distincte  radiata,  'mY>.  quadrata  swh- 
nuda.  —  Protuberantia  frontalis  praecipue  singularis 
est,  carinam  obtusam  leferens  et  puncto  apicis  minu- 
tissimo  nigro  nitido  terminata.  Vibriss^e  tres  longiores, 
subocquales,  ante  oculos  posilae.  Oculi  ovales.  Genje 
dislinctac,  quartam  fere  partem  longiludinis  oculi 
aequantcs.    Verlex  e  luteo  fiiscescens.    Antenna:  nigro- 
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fuscae.  Sela  circiter  sex-radiala.  Thorax  nigro-fusciis 
linea  dorsali  lutescenle  lineolisque  anlicis  abbrevialis 
obsoletis.  Abdomen  nigticans,  pariim  nitidum.  Tro- 
chanteies  flavi.  Coxje  et  pedes  nigri.  Basis  tarsorum 
masris  niinusve  late  flavo-testacea.  Alae  maculis  variis 
e  cinereo  nigricanlibus  notatae.  Tnter  nervum  tertium 
et  qvarlum  maciilae  qtiatuor,  prima  ante  nervum  trans- 
versum  anteriorem  obsoletior,  secunda  linearis,  tertia 
subtriangularis,  quarta  linearis.  Inter  tertium  et  se- 
cundiim,  prceter  iineolam  siipra  nervum  transversum 
anteriorem  sitam,  tres  maculse,  prima  oblonga  trans- 
versa,  secunda  lunulata,  tertia  rotundata.  In  inter- 
stitio  ad  costam,  praeter  maculam  parvam  ad  exitum 
nervi  auxiliaris,  quatuor  minutae,  punctiformes,  sa- 
luratius  coloralas.  Alacula  insuper  in  nervö  quinto  et 
punclum  sub  quarto  pone  transversum  ordinarium. 

Sectio  3,  Parydra,  epis  torna  le  iiiferne  subconice 
ampliato  nudo  pollinoso  vibrissato,  praelabro 
prominente,  nervö  träns verso  anteriore  pone 

apicem  nervi  auxiliaris  posito,  segmenlis  abdo- 
minis  posterioribus  anteriora  subasquantibus.  — 
Olivaceo-nigras,  abdomine  ovato  depresso-plani- 
usculo,  setasubnuda,  alis  fuscanis,  nervis  trans- 

versis  nigredine  cinctis,  tibiis  basi  apiceque  al- 
bido-pubescenlibns. 

Mas:  segmento  abdominis  sexto  inflexo 

brevi  quiiitum  antecedentia  vix  excedentem 
aequante,  squama  ulrimque  j)arva  Iriangulari 

sub  margine  inferiore  quinti  recondita  appen- 
diculato,  apertura  ani  protuberante  acute  caii- 
nata,  apice  abdominis  obtuso; /e/^z^/^ö!;  segmento 

abdominis  sexto  brevi  annulari,  apice  acutiu- 
sculo. 

14.  E.  aquila  Fall.  epistomate  superne  depresso- 
planiusculo  inferne  convexo-subconico  in  medio 
caerulescenti-aeneo  nilido  lateribus  apiceque  lu- 
tescente-poUinoso ,  nervö  longitudinali  secundo 
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ad  coslam  apice  incm  valo,  segmento  coslcC  se- 
cuadof  diiplara    tertii   longitudiaem  excedente. 

$  (Long.  U— 2  lin.) 

Fallen  Hydrumyz.  4.  Zetterstedt  Ids. 

Lapp.  716.  —  (Meigex  et  ̂ ^Iacquart?  ■••) 
Hab.  in  uliginosis  ad  scatuiiiiines  et  fossas 

rarius,  (inLapponia,  Zetterst.,  W^erdaleii  ]Sor- 
^Teg.  Boheman),  ad  Holmiam  (^Vahlberg),  in 
Oslrogotbia  passim,  ̂   estrogotbia ,  Scania. 

Tibiariim  apex  et  basis  extas  argenleo-pubescentes. 
Tarsi  latescentes,  apice  fusci.  A\:e  mfuraato-cinereas 
absque  giittis  albidis  distinctis.  —  Fröns  inter  anten- 

nas sLibtiiberculala.  Linea  impressa  transversa  in  su- 
perioi'e  epistomatis  parte.  Pars  inferior  subconiee  ara- 
pliata,  apice  pariun  convexo-incursalo.  Vibrissoe  qua- 
laor.  supreraa  epistomatis  dimidia  latitudine  brevior,  in- 
feriores  brevissimas  multoties  excedens.  Verticis  macula 

et  dorsLim  tboi  acis  antice  bilineati  aeneo-nigra,  subc^e- 
rolescentia.  Occiput,  corpus  subtus  et  feniora  lute- 
scenti-pollinosa.  Abdomen  panim  e  viridi  siibnitens. 
JVervus  longitudinalis  secnndus  curvatura  brevi  in  co- 
stam  incurvatus.  Segmentum  co^tale  secandiim  dupiani 
tei'tii  longitudinem  manifeste  excedit.  IVervi  traniver?i 
dilutius  infuscati. 

15.  E.  litoralis  Meig.  epistomate  siiperne  subde- 
presso  inferne  subconiee  parnni  ampliato  apice 

subretuso  lutescente-pollinoso  in  medio  Eeneo 
subnilido,   nervö  secundo  luni^itadinali  ad  co- 

*)  Suae  E.  aquilce  celeb.  ̂ Meige.n  epistomn  eximie  forni- 
oaliim,  tibias  albas  1.  antice  et  postice  albo-noicantes, 
colorem  verticis  ihoracisque  e  viridi  nitentem  vindi- 
cat.  Qiiarum  notarnm  neutra  in  E.  aqiiilara  Fall.  cadit, 
nisi  forte  piitcinus  tibiis  albis  1.  . albo-micanlibiis  in- 
niii  apicem  et  basin  albo-pubescentes ,  quae  tamen  pu- 
bescentia  albicans  ad  oinnes  fere  hiijus  sectionis  spe- 
cies  perlinet.  De  alis  nihil  dicaui,  qnando  quidem 
nianiftsluni  esl  ad  divers.un  Der\oriuu  directioncm 
non  satis  animadvertis-^e  celeb.  ̂ VIeigex. 
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stam  angulatim  flexo  apice  furcato,  segmento 

coslae  tertio  secuiiduni  subasquante,  vitta  ad  co- 
stam  niaculaque  in  apice  iiervi  secuiidi  iiifu- 

mato-fascis.       ?  (Long.  H  lin.) 

Meigen  Zweia.  Ins.  VI,  116;  Fig.  Ta  b.  60 
f.  8  (certissime,  ob  characterem  gravissimum, 
in  definitione  Meigeniana  omissum,  ex  nervö 
longitudinali  secundo  petendum  ,  felici  casu  in 

figura  exstanlem). 

Hab.  in  Smolandia  ad  Anneberg,  C.  H. 

BoHEMAN,  qui  speciraen  benigne  communica  vit. 

Tibiarum  omnium  apex  et  basis  anguste,  postica- 
riim  late  ex  argenteo  incano-piibescenles.  Tarsi  testa- 
ceo-flavi;,  apice  fuscescentes.  Åloe  infuinato-cinerese , 
nervis  transversis  nigredine  cinctis,  guttis  albidis  obso- 
letis  terminala,  nervulo  furcam  longitudinalis  secundi  for- 
mante  infuscato  vittaque  longitudinali  inter  nei  vum  co- 

stalem et  tei  tiiim  fiisca.  —  Et  magnitiidine  et  forma  epi- 
stomatis  superne  aliqiiantulum  depressi  a^uilce  ipvo- 
xima,  sed  loiigitudine  nervi  secundi  longitudinalis  mi- 
nore  et  hinc  oriunda  segmen toriim  costalium  diveisa 
ratione  facile  dignoscenda.  Ab  omnibus  sequentibus 
diftert  epistomate  superne  magis  depresso,  parum  con- 
vexo  et  transvevsim  subimpiesso.  Seta  antennarum  in 
medio  manifestius  pubescens  quam  in  plerisque  hujus 
sectionis  speciebus,  quare  villosam  1.  brevissime  radia- 
tam  dixit  Meigeiy.  Sed  pili  peipauci,  brevissimi  aegre 
obseivantur  nolamque  parum  memorabilem  exhibent. 
—  Fröns  inter  antennas  parum  subtuberculata.  Mai"go 
epistomatis  apicalis  brevissime  retusus.  Vibrissae  qua- 
tuor,  supreraa  dimidiam  epistomatis  latitudinem  su- 

perans, tres  inferiores  brevissimae.  Vertex  antice  im- 
pressus  macula  media  asneo-nigra.  Dorsum  thoracis 
et  abdomen  olivaceo-nigra,  nitida.  Caput  postice  et 
corpus  subtus  lutescente-pollinosa.  Nervus  secundus 
longitudinalis  nervulo,  ex  angulo  curvaturse  exeunte, 
furcatus.  Secundum  costse  segmentum  vix  1.  perpa- 
rum  lerlium  longitudine  excedit. 

16.  E.  coarctata  Fall.  epislomale  semiconico  lu- 
tescente-pollinoso,  nervö  secundo  longitudinali 
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ad  costani  angulatim  flexo,  segmento  coslae  se- 
cuiido  tevlinm  loiigitudine  ultra  dimidium  ex- 

cedente,  apice  nervi  longitudinalis  secundi  im- 

maculato.       ^  (Loiig.  1| — |  lin.) 
Fallen  Hydrom.  4,  Meigen,  Macquart. 
Hab.  ad  fossas  et  canaliculas  aquarum  in 

Suecia  meridionali  et  media  usque  ad  Uplan- 
diam,  passim  copiose. 

Tibiariim  omniiim  apex  anguste,  posticarum  ba- 
sis late  extus  incano-pubescentes.  Tarsi  flavescentts, 

apice  fiiscescentes.  Alae  infnmnto-hyalinae.  Nervi  trans- 
versi  fuscedine  cincti,  guttis  albidis  obsoletis  ternii- 
nata,  vitta  longitudinali  inter  nei  vum  costalem  et  se- 
cundiim  maculaque  in  apice  secundi  nullis.  —  Epi- 
stoma  aequale  nec  supei  ne  planiusculum ,  ad  latera  vix 

impi-essLim,  a  fronle  sensim  subconice  ampliatiim,  mar- 
gine  apicali  integro,  illaesum  semper  loUini  liifescenfe- 
poninosiim.  Hac  epistomatis  transversim  convexi  et 
aeqaaliter  ampliati  forma  semiconica,  magis  regn  lan,  ab 
omnibus  suas  sectionis  speciebus  dignoscitiir.  Vibrissa 
SLipreraa  dimidiam  epistomatis  latitudinem  superans, 
tres  inferioris  duplo  et  ultra  longiludine  excedens. 
Macula  verticis  aeneo-nigra  nitida,  polline  superinfu^o 
interdum  obfuscata.  Thorax  antice  lutescente-pollino- 
sus,  obsolete  bilineatus.  Abdomen  obscnre  oli\ aceum, 
parum  nitidum,  subinde  caerulescens.  Femora  et  ti- 
biae  anticae  cinerascentia.  Tibioe  inlermedice,  pi  celer  api- 
cem  anguste  cinerascentem ,  nigrae,  nitidae.  Nervus  se- 
cundus  longitudinalis  saepissime  angulatim  in  coslam 
flexus,  neque  raro  nervulo  ex  apice  anguli  exeunle 
furcatus,  cujus  nervuli  sallim  rudimentum  pleiumque 
adest.  Sed  interdum  nervus  secundus  ad  costam  cur- 

valim  fleclitur;  et  singula  occurrunt  specimina,  qua- 
rum  in  altera  ala  angulata,  in  allera  incurva  animad- 
vertitur  flexuia. 

17.  E.  fiircata  Zetterst.  epistoniate  parum  sub- 
conice  ampliato  abbreviato  apice  subietuso  ex 

cTiieo-nigio  translucente  lulesccnte-polliiioso, 
nervö  longitudinali  secundo  ad  coslam  angula- 

tim flexo  apice   fnrcato,   segmento  cosla?  se- 
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cundo  tertium  longitudine  ultra  ciimidium  ex- 
cedente,  viUa  ad  costara  macidaque  in  apice 

ner  vi  secundi  infumato-fuscis.  $  (Long.  1| 
lin).  —  Fig.  9  ala. 

Zetterstedt  Ins.  Lapponica,  716. 

Hab.  in  gramiiiosis  Immidis  ad  scaluri- 

gines  et  fossas  aquarum  in  Lapponia  (Zetter- 
stedt), Dalekarlia  (Boheman),  Ostrogolhia  pas- 

sim E.  coarctata  rarior,  Bahusia  (Boheman), 
Scania. 

b.  tarsis  nigris,  alis  immacidatis,  nervö 

longitudinali  secundo  ad  costam  curvatim  in- 

flexo.  cr^  ? 

Hab.  in  utraque  Butlnia,  H.  C.  Boheman 

(1843). 

Ad  E.  coarctatam  prope  accedit,  sed  specie  dif- 
fere  videtur.  Golor  partium,  etiam  tarsoriim  in 
et  vibrissae  fe  re  ut  in  E.  coarctata.  Sed  sa  ne  est  dis- 
simililudo  qusedam  in  forma  capitis  et  epistomatis.  In 
Yu.  furcata  genae  breviores  sunt,  vix  oculum  dimidi- 
um  longitudine  aequantes,  nec  ut  in  E.  coarctata  ma- 
nifeste  excedenles.  Epistoma  hinc  etiam  brevius  et 
simul  minus  convexum.  Margo  epistomatis  apicalis 
leviter  sed  aperte  relusus  et  praelabrum  minus  pro- 
niinens.  Pedes  minus  cinereo-irrorati ,  nigro-subnitidi. 
Maculae  nigrofuscae,  nervis  transversis  circiimfusoe, 
coiore  saturaliore  insignes  ac  determinatae,  altera  in 
nervö  anteriore  orbicularis,  altera  in  ordinario  rectan- 
gularis,  utraque  guttis  albidis  sat  conspicuis,  nec  ut 
in  E.  coarctata  valde  obsoletis  terminata.  [nter  ner- 
vum  costalem  et  secundum  semper  adest  vitta  longi- 
tudinalis  infuscata  et  in  apice  nervi  secundi  furoato 
macula  infuscata  subrotunda.  Saspius  in  apicibus  ter- 
tii  et  quarti  maculae  ejiisdem  coloris  minutoe  oblongae 
conspiciuntur ,  at  interdum  obsolelae.  —  Alarum  pi- 
ctura  et  scta  antennarum  pubescente  ad  E.  litoralem 
accedit,  nervö  longitudinali  secundo  breviore  facile 
dignoscendam. 

h.  Inter  E.  furcatam  et  E.  coarctatam  velut  in- 
termedia,  hane  alis,  prceter  fuscedinem  in  nervis  träns- 
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versis  ohsoletiorein ,  immaculatis  referens,  epistoinale 
autem  abhreviato  el  magnitddine  minore  ad  E.  furca- 
tem  accedens.  Discedit  nervi  longitudinalis  seciindi 
cnrvatura  apicali  lente  procedente  tarsoiiimqne  colore 
inanifeste  nigio.  Ex  paucis  specirninibus  in  Boltnia 
Septentrionali  et  Occidentali  collectis,  tutiun  judicium 
de  hac  forma  ferre  non  licuit.  Forte  specie  diifert, 
sed  hactenus  E.  furcatae  sabjiingere  satins  duxi. 

18.  E.  affcTiis  epistoniate  panim  sabcoiiice  ampli- 
ato  utrimqiie  depresso-plaiiiiiscalo  ceneo-nioro 
subpollinoso,  nervö  secundo  loiigitudinali  ad 

coslara  arcuatim  isicurvato,  segmenio  cosUdi  se- 
cuiido  tertiiim  iongitudine  vix  excedente.  ? 

(Loiig.  1  lin,)  —  Fig.  10  a]a. 

Hab.  afl  fossas  aqiiatuiii  et  in  litoialilHis 

mariois,  baud  copiose,  in  Upiandia  ad  Hul- 
ndani,  in  Oslrogolhia  passim. 

E.  coarctata  tertia  sal  tim  parte  minor,  nigricans, 
abdomine  nigro-nitido.  Tarsi  soli,  praecipue  postici 
late,  basi  testaceo -  lutescentes.  Tibioe  posticas  basi 
extns  late  cinereo-pube>cen tes.  Aiae  cineieo-hyalinee 
vix  infiimatse,  nervis  transversis  fuscedine  cioctis,  gut- 
tis  albidis  obsoletis  terminata.  —  Segmeirto  cost:«  se- 
ciindo  tertinm  perparnm  Iongitudine  excedente  1.  fere 
aequante  mox  ab  E.  coarctata  et  E.  furcata  dignosci- 
tur,  a  sequente  vero  epistomate  baud  oblique  tiun- 
calo  nec  reclinato,  vibrissa  iinica  suprema  longiore, 
tarsis  dilute  coloratis,  magnitudine  majore.  —  Epi- 
stoma  medio  elevatnm  et  versiis  lalera  ulrimqne  pla- 
niusculo-declive ,  unde  fere  longitudinaliter  obtiise  ca- 
rinatiim  apparet,  e  pyramidato  semiconicnm,  nigro- 
nitidiim,  tennissime  pollinosum.  Vibrissa  suprema  di- 
niidia  epistomatis  latitudine  longior,  inferiores  breves 
Iongitudine  pluries  excedens. 

19.  E.  nasiUa  epislomate  pamm  subconice  anipli- 

aLo  ulrimqne  depresso-planinsculo  apice  obli- 
que truncato  subrcclinato  albicante,  tarsis 

iiigricanlibus,  oervo  secuado  longitudinali  ad 
costani 
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costam  arcualini  flexo ,  sej^meiito  costae  secuii- 
do  terliurn  luiigiludiiie  \is.  excedente.  (f  $ 

(Loug.  ̂   liii.) 
Hab.  ill  caricetis  humidis  in  Ostiwothia  ad 

Häradshammar  et  prope  Sudercopiam;  in  Bahu- 
sia  ad  IVIarstand  raro  (Wahlberg) 

b,  epistomate  nigro-nilido  iulescente-subpol- 
linoso,  alis  obsciirioribus. 

Hab.  in  Lapponia  et  Bottnia  tum  Septen- 
Irionali  tum  Occidentali  (G.  H.  Bohkman). 

Pedes  nigricantes,  tarsis  concoloribus.  Alas  cine- 
ivo-livalina;  nervis  transveisis  fuscedine  citictis,  gnttis 
albidis  obsnletis  terminata.  —  Utiqne  eximie  distincta, 
qiiamquam  niiniita.  Ad  E.  affiiiem  proxiina,  sed 
praetcr  inagnitudinem  ftre  diinidio  minorem,  difFert 
epistomate  manifeste  obliqiie  tnincato,  margine  api- 
cali  reclinato,  taisis  nigiicantibus,  vibrissis  diiabus  sa- 
premis  longioribus.  Ratio  segmentorum  costalium  fere 
eadem;  segmeutum  nimirum  tertium  secundo  perpa- 
rnm  breviiis  est.  Capitis  forma  prorsus  singiilaris. 
Nam  margo  apertiirae  non  horizontaliter  porrigitur, 
sed  ab  apioe  epistoaiatis  oblique  descendit  ad  posti- 
cam  capitis  partem.  Hinc  margo  epistomatis  anticiis 
velut  sLirsiim  reperciissiis  apparet,  et  proboscis  retra- 
cta  a  si  tu  horizontali  deflectens  apice  sursum  tendit. 
Id  etiam  hiiic  speciei  peculiare,  quod  duae  vibrissai 
supremae  inferioribus  manifeste  siuit  longiores,  nec  ut 
in  rehquis  omnibus  tantum  unica.  Corpus  nigrum 

dorso  thoracis  olivaceo-nigricante,  antice  parum  po'- 
hnoso.  In  omnibus  speciminibus  Ostrogothicis,  nt^c 
sane  paucis,  epistoma  albicans  colore  nigro  C(irlo  sitii 
translucente  et  vibrissae  binae  superiores  suljaequales , 
dimidia  epistomatis  latituditie  duplo  longiores.  — 
Equidem  Z»,  Suecia;  septentrionalis  incola ,  convenit  ca- 

pitis forma,  tarsis  nigricantibus,  vibrissis  duabus  su- 
perioribus  inferiores  superantibus,  ideoque  non  potest 
non  ad  E.  nasutam  referri.  Sed  paullo  recedit  epi- 

stomate ^nigro-nitido  lutescente-subpoliinoso,  vibrissa 
secunda  supremam  non  omnino  iequante,  alis  magis 
infuscalis,  niagniludine  fere  majori. 

K.  V.  Akad.  llandL  18 43.  i  3 
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3.  Notiphila  Fall.  Caput  transversnra,  versus 
aperturam  coarclalum,  aiitice  perpendiculare. 
Vertex.  dcclinatus,  setiger.  Epistoma  in  rnedio 
modice  conveximi  apice  retusura,  vibrissis  serie 

dispositis.  Aperlura  ovalis,  margine  conrclaLo. 
Praelabrum  aequilatum,  a])ice  subprominulum. 

A.    Alarum  nervö  costali  in  apice  tertii  longitu- 
dinalis  desinente. 

Sectioi.  Notip hila  {s<emu  \\vo^v'\6).  Facie  latitu- 
dine  fere  longitudinis,  orbitis  oculorum  distin- 
clis,  epistomate  iongitudinaliter  bisulcato  area 

intermedia  cuneato-dilatata  cunvexa,  apice  pr£e- 
labri  iutra  niarginem  epistoma  tis  late  retusi  pro- 
iTiiiiulo,  seta  aiiteiinarum  radiata,  abdorainis 

recti  segmentis  subaequabbus,  alls  lobulatis  ner- 
vö transverso  ordinario  prope  niarginem  alae 

si  to,  spinula  articuli  anteunarura  secundi  apicali. 

a)  Nigrofuscce,  apice  ahdominis  in  mare  appen- 
dicidato,  —  Dichoeta  Meigen. 

Mas:  segnieiito  abdominis  quinto  basi  per- 
peiidiculari ,  postice  iii  conum  producto  setis  bi- 
iiis  recurvis  apicalibus,  sex  to  ovali  apertiira  ani 

prope  basin  posita;  femina:  segmento  quinto 
simpJici,  sexto  aniiulari  brevi. 

1.  N.  caudata  Fall.  nigrofusca  opaca  abdoniine 
nitido,  epistomate  sordide  e  fusco  lutescente, 

vibrissis  utrimque  tribtis  validis,  setis  margina- 
libus  segmenti  quarti  elongatis,  tarsis  Ila  vis.  ̂  

9  (Long.  11—2  Jin.) 

Mas:  tborace  obsoletius  lineato,  segmento- 
rum abdoniinalium   apice   utrimque  obsoletius 
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ciiierasceiili  iiiaculatis,  selis  segmeiiti  quarti 

margiiialibus  crebris  decliiialis  abdomen  supe- 
lantihus;  femiua:  lineis  thoracis  maculisque 

pleurarum  segmeiitorumque  abdoiniiiaiium  mar- 
ginalibus  cinerascentibus  distinctioribus ,  setis 
segmenti  quarti  marginalibus  raris  abdomen  vix 
superantibus. 

Fallen  Hjdrom.  8.  Zetterst.  Ins.  Lapp. 
—  Dicboeta  caudata  Mfig.  Macqu. 

Hab.  in  paludosis  et  litoralibus  aquarum 

stagnanliuni ,  Lapponiae  rarissime  (Zetterstedt) 

ad  Jockmock  1843  (Wahlberg  et  Boheman),  Bott- 
niae  occidentalis,  Uplandiae,  Ostrogothioe,  We- 
strogotbiae,  Scanias  passim. 

Veitex  sat  brevis.  Sulci  epistomatis  inferne  obso- 
letiores.  Vibrissae  validae.  His  tantnm,  praeter  colo- 
rem  et  appendices  abdominis  in  mare,  a  grisescenti- 
bus  diffeit.  —  Ob  verticem  minus  pioductum,  caput 
brevius.  Orbitae  oculorum  angustae  sed  distinctÄ. 
Area  interrnedia  convexa  lata,  partes  laterales  angu- 
stce.  Facies  fere  corpori  concolor,  sed  magis  minus  ve, 
inprimis  certo  situ,  lutescens.  Antennas  nigrofuscae, 
declinatae.  Radii  setae  eirciter  ooto.  Oculi  ovales. 
Genae  breves,  tertiam  vix  partem  oculi  longitudine 
aequantes.  Pedes  nigri  ni  tid  i,  puncto  femorum  api- 
cali  tarsisque  flavis.  Tarsi  antici  plerumque  magis 
fuscesceiites,  translucente  tamen  colore  flavo.  Alse  in- 
fumatae,  nervö  transverso  ordinarie  obsolete  infnscato. 
Setae  marginales  segmenti  abdominis  quarti  in  mare 
eirciter  sedecim,  serie  crebre  collocatae,  declinatae,  ap- 
pendicem  segmenti  quinti  superantes.  Tn  margine  seg- 

menti quarti  feminae  setulae  rariores,  qnintum  aequan- 
tes vel  perparum  superantes  et  prasterea  setulae  quae- 

dam  longiores  in  margine  segmenti  quinti.  —  Costae 
segmentum  secundum  duplo  et  ultra  longius  tertio. 

b)  Grisesceiites  ̂   apice  abdominis  in  mare  siniplici, 

NoLipbila  Macquart,  Meigen  in  supplem.  VII. 
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Mas:  seg  men  to  abdominis  quinto  convexo- 
inflexo,  sexto  eloiigato  ovato  inlra  niarginem 

quiiili  cumprehenso,  apertura  a  ni  prope  apicem 

sexti  relracla;  Jeniiria:  segmenlo  sexto  annu- 
lari  brevi,  apice  abdominis  acutiusculo. 

aa)  faciei  lojigitudine  latitudinein  cecjucnite. 

2.  N.  major  Boheman,  grisea  vertice  dorsoqiie 
thoracis  et  scutelli  flavescentibus,  abdomi- 

ne  iiniiiaculato ,  pedibus  nigiicaiitibus  tarsis 

anticis  coiicoloribus,  antennarum  medio  genicu- 
lisque  leslaceis,  tarsis  posterioribus  flavescenti- 
bus,  alis  flavicante-byaliiiis  ner  vis  flavo-pallidis. 
9  (Long.  fere  2  lin.) 

Hab.  in  Dalekarlia  ad  Särna  C.  H.  Boheman. 

In  hac  tribn  maxima,  Not.  ripariam  magnitndine 
manifeste  excedens,  certissime  distincta;  neque  cum 
lilla  reliquaruiri  coraparari  potest,  nisi  forte  quoad 
pedum  pictiiram  cum  N.  tarsata  Wahlb.  A  b  hac 
tamen  difFert  non  tantum  colore  omnium  corpons 
partill  in  abdomineqiie  immaculato,  sed  facie  miiito 

magis  dilatala,  orbitis  oculorum   duplo  •  latioribus 

*)  Species  htijus  tribiis  valde  affines,  ideoque  hacteniis 
nimis  promisciie  traclatae.  Pleroeqiie  diversa  picliiia 
corporis  constanter  diffeiunt,  quare  ad  hane  coioris 
diversitatem  in  animalculis  deKniendis  respiciendiim 
piitamns,  quas  quidem  ocnlis  facile  capitiir.  Sed  ha- 
rum  specieriim  examinatorcm  enixe  rogatum  vohi- 
iniis,  ut  ad  laciei  singularnm  non  tantum  coloi  em , 
verum  etiam  forman)  altendat.  Ratio  quae  longitu- 
dinem  et  latitudinem  intcrcedil,  atque  latitiido  or- 
hitarum  eerte  notas  pracbet  haud  spernendas.  Ocu- 

lorum forma  et  genariun  in  capite,  magis  1.  minns 
versus  aperlurain  porrecto,  diversa  longitudo  etiam 
est  observandn.  Deniqne  diversa  segmentorum  co- 
slalium  secundi  et  tertii  ratio  in  alis  apud  nonnnllas 
species  animadviM  titur .  licel   minus  exstans  qiuin)  in 
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—  Epistoiua  laetius  ilavicans;  verlex,  thoracis  dor- 
sum  et  scLitellum  flavescentia.  Macnia  verlicis  media, 
ul  in  omnibiis  fere  liujiis  sectionis  speciebiis,  trian- 
gularis,  anguslata,  apice  aciita  ,  ddiitior.  Dorsnm  tho- 

racis postice  magis  soidide  flaveseens,  fere  infuscatnm 
apparet.  Abdomen  griseum,  flavedine  parinn  tinctum. 
Et  thorax  et  abdomen  prorsos  immaculata.  —  Epi- 
stoma  duplam  antennariim  longitiidinem  excedens. 

Orbilae  dimidiam  partis  laterah's  latitiidinem  agquantes. 
Area  intermedia  modice  dilatata,  inferne  vix  duplo 
latior  parte  laterali.  Vibrissae  tres  validiores,  e  pun- 
ctis  elevatis  nigris  prodeuntes.  Antennas  nigrae,  arti- 
cnlo  secundo  vix  apiculato,  margine  setnloso,  terfio 
basi  angnstiiis  testaceo.  Seta  anlennarnm  12-radiata. 
OcLili  late  eliiptici,  vix  ultra  dimidinm  capitis  latns 
occnpantes.  Genae  praeter  sol  i  tum  prodiictaa,  oculo 
painm  breviores.  Trochanteres ,  geniciili  pednm  om- 
niiim  et  apex  tibiarnm  intermediariim  testacei.  Fe- 
mora  et  tibiae  nigro-grisescentia.  Tarsi  antici  nigri- 
cantes,  inlermedii  flavescentes  apice  infuscato,  postici 
snbannnlati  articulis  basi  obsolete  fla vescentibns  apice 
inffiscalis.  Alae  hyalinae  nervis  fla  vescentibns  et  fla- 

vedine cinctis,  unde  totae  facile  flavescentes  apparent. 
Segmentiim  costae  secundum  tertii  triplam  longitudinem 
aequans.  —  Ex  unico  specimine  descripsi,  sed  caput 
elongatiim,  genae  longiores,  orbit^e  latiore^ ,  corpus  im- 
maciilatnm,  majus,  speciem  a  singiila  seqiienlinm  di- 
versam    liiciilenter  indicant. 

3.  N.  stagnicola  Macqu.  flavescenli-grisea  vertice 
dorsoque  thoracis  et  scutelli  grisescente-ful vo, 
facie  argentt3a,  aiiteiinis  nigris  medio  anguste  te- 
slaceis,  iiiacnla  segmentorum  abdomiiialiuni 

utriuique  uiiica  triangidari  siiiuata  fusca  opaca, 

geiuibus  suinnio  tibiarum  apice  tarsisque  testa- 
ceis.       ?.  (Long.  U  lin.) 

Mus:  femoribus  inleniicdiis  subtus  a  medio 

ad  apicein  barbatis. 

aliis  sectionibiis.  Veniru  hos  chnracteres  forte  nimis 

deli('atf).s  nec  satis  manifestos  miilli  jiidicareiil.  Igitiir 
in  diagnosi  omisi,  sed  m  delinealione  uiuiotavi. 
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Not.  stagiiicola  Macqu,  Ins.  Dipt.  Sli.  a 
BufF.  II,  522?  (facie  argentea,  nec  aliis  nolis 
definita;  unde  noii  nisi  conjectura,  sed  salis 

probabiJi,  ad  nostram  referenda). 

Hab,  in  Ostrooothia  in  lacubus  uliginosis, 

tulia  JNympbeae  naLantia  visitans,  prope  Söibj- 
liobn  paroec.  Häradsbanimar  satis  copiose. 

Magnitudine,  capitis  forma  et  corporis  statura 
N.  cinerese  similis,  non  tantnm  pictnra  sed  scgmento 
costae  secundo  paullo  longiore  difFert.  Tota  facies  ex 
argenteo  resplendens ,  epistoniate  rarissiine  et  forluilo 
fiavedine,  e  vertice  superfusa,  inquinato.  Gen ae  et  la- 

tera capitis,  pectus  ac  pleurse  albido-cinereae.  Ver- 
tex,  dorsTim  thoracis  et  sciitellnm  e  fiilvescente  inten- 
sius  Isetiusque  colorala  quam  in  reliquis  hiijus  se- 
ctionis  speciebus.  Abdomen  e  flavescente  griseum  et 
thoracis  latera  magis  vel  minns  grisescentia  ex  colore 
dorsi  cinereum  temperante.  Orbita  oculorum  dimi- 
diam  partis  lateralis  latitudinem  vix  aeqnatur.  An- 

tennas nigrae  arliciilo  tertio  basi  angiiste  testaceo,  in 
raortuis  saepe  toto  fusco-nigrieante.  Seta  8-10-radi- 
ata.  Epistoma  vix  dnplam  antennarum  longitudinem 
seqnans.  Ocnii  snborbiculares.  Gen(3e  dimidiam  fere 
ociili  longiliidiriem  aequantes.  In  tliorace  linea  dcr- 
salis  brunnescens  valde  obsoleta,  anfica;  in  plenris  ina- 
ciilae  nnllse.  Maciilae  segmentorum  abdominalium  ma- 
gnae,  intus  ad  lineam  mediam  dorsi  segmenti  longitu- 

dinem fere  aequantes,  versus  lalera  abdominis  sensirn 
angustatoL",  fere  ti  iangnlares ,  marii^ine  inferiore  modice 
sinuatae,  nigrofuscae,  subopacae.  Femora  et  tibiae  exlus 
cinerascentes.  Tarsi  toti  testacei,  antiei  parum  fnsce- 
scentes  vel  potius  ex  pilis  crebrioribus  nigris,  adpres- 
sis  apparentcr  oliscuriores.  Ala^  fere  byalinae  nervis 
fuscescentibus,  certo  situ  parum  flavescentibu<;.  Seg- 

men tum  costjje  secundum  tertio  vix  duplo  longius. 

4.  N.  dorsata  griseo-cinera scens  vertice  dorsoque 
thoracis  et  scutelli  diliitins  grisescente-fulvo, 
facie  lulescente,  thoracis  linea  dorsah  ferrugi- 
nea,  maoula  seiinientoruin  abdominalium  utrini- 

que  unica  profunde  sinuata  fiisca  subnitida ,  an- 
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teiuiis  iiigris  medio  sublus  late  testaceis,  tibiis 

tarsisque  anlicis  fuscescenti-cinereis,  posteriori- 
bus  testaceis,  aiinnlo  tibiaruiu  posticarum  fusco. 

9    (Long.  U  lin.) 
Mas:  femoribus  intermediis  a  medio  ad 

apiceni  barbatis. 

Hab.  in  foliis  plantaium  aquaticarum  na- 
tantibus,  ad  Holmiam  atque  in  Ostrogotbia  ad 
Häradsbammar  et  Gusura  observata. 

Qiinmvis  colore  faciei  ftre  oiim  sequente  N.  cine- 
rea  convenit,  tamen  praecedenti  O.  sta^nicolce  proxi- 
ma  dorso  thoracis,  licet  dilutius,  ful vescente,  distin- 
ctius  iini-Jineato  et  forma  maciilarum  abdomina- 

lium,  atque  in  hujus  societate  folia  Nympheae  inter- 
diim  visitat.  A  N.  cinerea  e  contrario  difFert  anten- 
naium  articulo  tertio  latiore,  epistomate  dilutius  co- 
loralo,  macula  segmentorum  abdominalum  ulrimque 
tantum  unica,  majori,  intense  fusca ,  pedibus  anticis 
cinereo-fuscescentibus,  articulo  larsorum  ultimoextus 
leviter  infuscato  nec  nigro,  se^mento  costae  secundo 

panllo  longiore.  A  N.  5^<2o-a2/co/^  certe  distincta  episto- 
mate langvide  lutescente,  antennarum  articulo  tertio 

basi  latius  oblique  testaceo,  macula  parva  in  pleuris 
brunnescente,  tibiis  posterioribus  luteis,  posticis  tan- 

tum anguste  nigro-annulatis ,  maculis  abdominalibus 
margine  inferiore  exciso-sinuatis.  Itaque  procul  du- 
bio  specie  diversa.  —  Corporis  partes  fere  ejusdem 
cnloris  ac  in  N.  sta^nicola^  latera  capitis  posteriora, 
pectus  et  femora  cinerascentia ,  abdomen  e  fla  vescente 
griseum,  dorsum  thoracis  laete  fuscescens.  Maculae  in 
segmento  abdominis  secundo  obsoletiores ,  in  tertio  et 
quarto  utrimque  unica,  sed  adeo  profunde  sinuata,  ut 
bipartita  fere  videantur,  quamvis  basi  revera  coaliti 
sint  lobi ,  quorum  alter  interiör  longitudine  segmento 
parum  brevior,  alter  versus  latus  abdominis  brevis. 
In  segmento  quinto,  ut  solenne  est,  lobus  lateralis 
deest.  Hinc  lobi  interiores  utrimque  lineara  subcon- 
tinuam  dnrsalem  constituere  videnlur.  Apt  x  femorum 
omnium,  tibiarumque  anticarum  basis  et  apex  flavo- 
teslacea.  Sela  anlennaium  8-10-radiata.  Oculi,  ge- 

nas, orbitae  oculoiiim  ut    in  JN.    sta^nicola.  Segmen- 
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tura  costae  sectTndum  manifeste  duplam  se^raeiiti  terhi 
longitudinem  excedit. 

]N.  cinerea  Fäll.  griseo-cinerascens  vertice  dor- 
soque  thoracis  et  sculelli  fusco-lutescentibiis , 
facie  liitescenle,  antenuis  nigiis  medio  late  te- 

stac<'is,  macnlis  segmentorum  abdominaliiira 
iitrimqiie  binis  ellipticis  dilute  fiiscis  obsoletio- 
ribns  basi  subconfluentibus,  libiis  larsisque  te- 
staceis.  (Loiig.  1^  lin.) 

]\[as:  feraoiibns  iiitermediis  subtus  a  me- 

dio ad  apicem  barbalis. 

Fat.lén  Hydrorayz.  8  (potissimum  ex  de- 
scriptione,  quaravis  alias  formas  simul  com- 
prebendens),  Zetterstedt  Ins.  Lapp.  717,  a 
(nam  b  forte  ab  hac  aliena),  Meige:?^  Zweifl, 
Ins.  VI,  64?  (non  oninino  indubia  ob  coluiem 

raacularuni  abdomlnaliiim  Jijgrum^  aliis  sj>ecie- 
bus,  ciim  bac  noslra  siepe  comnii:5tis,  ex.  nr. 
N.  maciiJatce  et  N.  anmdipedi  potius,  ni  i  ni  me 

vero  N.  cinerece  genuiniim).  —  ̂ ^^8- 
(caput,  abdomen,  ala  el  antenna). 

Hab.  in  uliginosis  et  flnminum  ripis  gra- 
minosis  litoralibusque  ndis  etiam  marinis,  per 

omnem  Sueciam  a  Lapponia  ad  Scaniam  vul- 

garis. 
Grispscpns,  lateribtis  coipnris  et  abdomint"  saepiiis 

fere  cinerascentibns.  Vertex,  dorsmii  tlinracis  el  soitel- 
liim  e  fiisco  i^risescentia ,  parnm  et  sordide  liifescenlia. 
Facies  laete  liitescens,  snbnitida.  Capitis  lalera  ijrise- 
scentia.  Linea  plenimqiie  thoracis  media  el  maciila 
in  pieui  is  fiiscobriinnescenles  valde  obsolelie,  saept*  vix 
discernenda3.  Episloma  dnplam  antennarnm  longitii- 
dinem  subaeqiians,  Ociili  siiboi  biciilares,  dianiefro  lon- 
j^itudinali  transver;ium  vix  dislircle  excedeiUe.  Orbita 
parte  episfomalis  laferali  dimidio  tantnin  anjgiistior. 
Genae  dinudiam  oculi  longiltidinem  jeqnanles.  Basis 
arliculi  antennarnm  tertiiis  ultra  medium  obliqnc  te- 
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stacea ,  apice  et  niargiiie  snperiore  nigris.  Seta  8-9- 
radiata.  Segmen torum  ahdominaliuni  raaculae  in  se- 
ciindo  obsoletiores,  in  terlin  et  qiiarto  ntrimqne  hinse, 
ellipticae,  in  vivis  dilute  fnscae,  anibitu  dilutiores  et  fn- 
scedine  diliitiori  basi  subconflnentes.  Feinnra  giise- 
scentia.  Tibiae  et  tarsi  toti  Inteo-testacei ,  arlicnio 
tarsoriim  iiltimo  extiis  nigro.  Tibiae  posticse  interdnm 
ex  tus  fusco-nigio  leviter  maciilatae.  Alae  siibhyalinae 
nervis  fuscescentibns.  Segmentum  costae  seciindiim  dii- 
plam  teitii  longitndinem  vix  vel  peipaium  excedens. 
—  AN.  riparia^  N.  annulipede  etlS.  maculata  j,  prae- 
ter  diversitatem  colorum  differt  ocniis  magis  orbicii- 
latis,  facie  et  orbita  ocnlornm  latioiibiis,  genis  lon- 
gioribiis;  a  N.  maculata  corporis  slatnra  proxima, 
praeterea  thorace  obsoletissime  maculato,  segmento 
costae  lertio  breviore,  dimidiam  segmenti  secundi  par- 

tera subaeqiiante. 

bb)  longitudine  faciei  latitudinem  mani f est e  ex- 
cedente.  ^ 

5.  N.  mncuJata  griseo-cinerascens  verlice  dorsoqne 
ihoracis  et  scutelli  sordide  griseo-lutescenlibns, 

thorace  bruiineo-Jineato  niaculatoque,  facie  lu- 
tescente,  autenuis  nigiis  medio  lale  teslaceis, 
macula  segmentorum  abdominalium  utrimque 

unica  sinuata  nigro-brunnea  nitida,  tibiis  te- 
slaceis nigro-annulatis,  tarsis  anticis  fuscescen- 

libus,  posterioribus  testaceis.  ?.  (Long.  1  —  1^ 
lin.)  ~  Fig.  16  (ala). 

Hab.  in  ullginosis  continentalibus  passim, 
Uplandice  ad  Holmiam,  Ostrogothice,  Scaniae. 

Not.  cinerea  minor,  difFert  facie  langvidins  Inte- 
scente,  verlice  et  oculorum  orbitis  angustioribiis,  ge- 

nis brevioribns,  thorace  lineato,  maculis  abdominis 
siniiatis,  ni^ro-briinneis,  nilidissimis,  annnlis  tibiarum , 
segmento  costae  secnndo  breviore.  —  Thoracis  iatera 
et  praest-rtim  abdornen  nt  plurimiim  cinerascentia.  Ver- 
tex  j  thoracis  dorsiim  et  sj^utelhim  ,  ti  anslncente  gi  iseo,  - 
sordide  liitescentia.    Facies  langvide  lutescens,  dnplain 
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antennarum  longitiidinem  siiboequans,  subrectangiilai  is, 
longitiidine  latitudinem  saltim  qiiarla  parte  excedente. 
Orbita  anteocularis  angusta,  supeine  fere  obsoleta. 
Anfennarunn  articulus  tertius  basi  ultra  medium  obli- 
que  testaceus,  apice  et  margine  superiore  nigris.  Seta 
10-11-radiafa ,  radiis  basalibus  crebris.  Lineae  thora- 

cis quinque  dorsales,  mediae  tres  angustae,  laterales 
interruptae,  lineola  ante  alas  et  macula  in  pleuris 
elongala,  brunnescentes,  opacj3e,  in  mare  plerumque 
distinctiores.  Äbdomen  ovatum  e  glaucescente  cine- 
reum.  Macula  segmentorum  abdominalium  in  secun- 
do  subinlegra,  in  reliquis  margine  inferiore  sinuata^ 
transversa,  nigricans,  parum  brunnescens,  valde  nitida. 
Femora  nigricantia,  subgrisescentia,  summo  apice  testa- 
ceo.  Tibiae  anticge  et  posticae  late,  intermedioe  angu- 
ste  nigricanti-annulatoe.  Tarsi  antici  fuscescentes,  sub- 
annuiati,  basi  articulorum  obsolete  luteo.  Alae  pure 
byalinae,  nervö  tantum  transverso  ordinario  flavedine 
anguste  cincto.  Segmentum  coslae  secundura  raanife- 
ste  dupla  tei  tii  longitudine  brevius,  tertio  fere  dimi- 
dio  longius. 

.  N.  nigricornis  Wahlber.g,  grisesceiis  vertice 

dorsoque  thoracis  et  scutelli  fusco-grisescentibus, 
facie  dilute  griseo-lutescente,  antennis  nigris, 
segmentorum  abdoniinylium  macula  utrimque 
unica  transversa  sinuata  fusca,  pedibus  anticis 

grisesceiile-nigricantibus,  tibiis  tarsisque  posteri- 
oribns  pallide  testaceis,  tibiarum  posticarum 

annuio  nigricante.       ?   (Long.  1 — 1^  lin.) 
Mas:  femoribus  intermediis  subtus  a  medio 

ad  apicem  barbatis. 

JSot,  nigricornis  P.  F.  Wahlberg  in  lit- 
teris. 

Hab.  in  graminosis  uliginosis  minus  fre- 

quens,  in  Uplandia  ad  Holmiam  inque  Ostro- 
gothia  ad  Sudercopiam  et  Häradshammar. 

PieruiiHjiic  mitior  ceforis  hnjiis  soctioni^  spt^cicbus, 
eliam  N.  maciilata  lerc  brevior  <'t  angustior,  et  pr^e- 
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terea  ma^is  grisea  quam  piaecedentes ,  obscurior,  sub- 
inde  e  virescente  grisescens.  Vertex ,  dorsum  tho- 
racis  et  scnttllnm  sordide  Intescentia.  Thoracis  linea 

media  antica,  subinde  tres  anticae  macniaque  in  pleii- 
ris  brunnescentes  obsoletae,  interdiim  vix  conspicnae. 
Epistoma  e  lutescente  griseum  ,  niulto  langvidiujs  qnam 
in  N.  cinereaj  latitiidine  paruni  longius.  Orbita  oculi 
fere  dimidiam  latitndinem  paitis  epistomatis  lateralis 
aequans.  Oculi  suborbiculares.  Gense  manifeste  di- 
midia  oculorum  longilndine  breviores.  Antennarum 
articulus  tertiiis  angustior  quam  in  reliquis,  totiis  ni- 

ger, subinde  in  vi  vis  ad  basin  angustissime  teslaceus. 
Seta  8-9-radiata.  Maculae  segmentorum  abdominali- 
um  profunde  sinuatae,  fere  bipartitae,  transversim  di- 
lata  tae,  opacae.  Trochanteres  testacei,  sublus  cinera- 
scentes.  Femora  nigricantia,  apice  testacea.  Tibiae 
anticae  femoribus  concolores,  basi  testaceae.  Interme- 
dise  totae  pallide  testaceae,  posticae  testaceae  late  nigro- 
annulatae.  Tarsi  antici  toti  nigro-fusci,  posteriores 
pallide  testacei ,  apice  fuscescentes.  Alae  subhyalinae, 
nervis  fuscescentibus.  Segmentum  costae  secundum, 
omnino  ut  in  N.  maculataj  dimidio  tantiim  longior 
tertio.  Hac  nota  a  N.  cinerea  ceterisquc  affinibus  egrc- 
gie  dignoscitur. 

N.  aruiuUpes  grisesceiis  verlice  dorsoque  tho- 
racis et  scutelli  s^riseo-lutesceiitibus,  facie  lule- 

sceiite,  ai  ticulo  aiitennanim  tertio  testaceo  apice 

iiigro-fusco,  segmentorura  abdominalium  macu- 
lis  utrimqne  biiiis  suboequalibus  ellipticis  iiigro- 
bt  nnneis  nilidis,  tibiis  nigrofusco  annulalis  tar- 
sisque  posterioribus  lu teo- testacei s,  anticis  fu- 

scescentibus. (Long.  lin.) 
Mas:  femoribus  intermediis  subtus  a  medio 

ad  apicera  barbatis. 

Hab.  supra  aquam  in  arundiiietis  litorali- 
bus  marinis  et  inler  Equiseta  paludum,  in  pa- 
roecia  Jonsberg  et  ad  Gusum  Ostrogothiae  ob- 
servata. 
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Grisea,  occipite  el  corpore  sublns  cinerascente. 
Vt-rtex,  dorsuni  thoiacis  et  scutellum  sordide  e  gri- 
seo  liitescentia.  Facies  snbrectangularis,  longitudine 
saltem  qnarta  parte  lonoitiidinem  excedente  ,  laetius 
lutescens,  subopaca.  Orbita  oculi  parte  epistonialis 
laterali  fere  triplo  angustior.  AntenDarum  aiticuli 
basaies  griseo-nigi-icantes.  Seta  Q-lO-A^adiata.  Maciila 
parva  brunnescens  distincta  mediis  in  pleuris.  Abdo- 
minis  griseo-cinerascentis  maculae  in  sei^niento  secun- 
do  obsoletce,  in  tertio,  quarto  et  quinto  ulrinique 
binae,  in  tertio  l)asi  subconfiuentes ,  laterales  parum 
minores,  in  segmento  quinto  obsoleta?.  Trochanleres 
testacei.  Femora  gri.seo- nigricantia  apice  (estaceo. 
Tibiae  pallide  testaceie,  annulis  nigrofuscis,  anticarun» 
et  posticariim  latissimis,  intermediai-iim  infra  medium 
angustis.  Tai"si  antici  infuscati,  subannulati  articiiio- 
rum  basi  pallide  testacea,  posteriores  pallide  testacei 
articttlo  ultimo  extus  nigro.  Åise  hvalinae  nervis  fu- 
scescentibus  flavedine  cinctis.  Segmentum  costae  se- 
cundum  duplam  saltim  tertii  longitudinem  cequatur. 
—  Articulus  antennarum  tertius  in  mortuis  ,  pr^eser- 
tim  feminis  apice  et  superiori  margine  latius  nigro- 
fuscus,  in  vi  vis  et  praesertim  maribus  testaceus,  apice 
tantum  leviter  fuscescens. 

N.  cinertam  fere  refert  colore  epistoraatis  vi  vide 
lutescente  basique  articuli  antennarnm  tertii  late  te- 

stacea, sed  manifeste  diflferre  mihi  videtur  capite  et 
facie  angustini-e,  orbita  oculoriim  valde  angustata, 
oculis  late  ellipticis  nec  fere  orbiciilaribus  genisque 
inde  brevioribus,  vix  iiltia  qnaitam  pnrtem  longitu- 
dinis  oculi  porrectis,  articulo  antennarum  teitio  su- 
perne  tantum  apice  leviter  fuscescente,  macidis  seg- 

mentorum abdominaliuui  brunneo-nigris ,  tibiarum 
tarsoruinque  anticoium  annulis,  segmento  costje  se- 
cundo  longiore.  Revera  magis  accedit  tåÅI^.  ripariam 
capitis,  faciei  et  oculorfim  forma  elcngata.  Sed  ba?c 
anlennarum  articulo  secundo  testaceo,  abdominis  for- 

ma magis  elongata,  elliptica,  pai"tiun)que  corpoi  is  va- 
riarum  diverso  colore  facile  dignoscitur. 

N.  riparia  IMeig.  grisescens  veitice  dorsoqiio 

thoracis  et  sciitelli  e  liitesceute  griseis,  farie  gri- 
sca  sul)opaca,  aiilcmiis  libiis  larsisque  Icslaccis, 
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segraentorum  abdomiiialium  maculis  utrinique 

biiiis  iuoequalibus  puiiclisque  apicalibiis  nigio- 
brunneis  iiitidis.  (Long  U — 2  lin.) 

Mas:  femoribus  intermediis  subtus  a  niedio 

ad  apicem  barbalis. 
Meigen  Zweifl.  Ins.  VI,  65  (procul  dubio, 

qiiainquam  ad  colorem  lestaceurn  articuli  an- 
tennarum  secundi   non   animadvertit  auclor). 

Hab.  in  ripis  aquarum  graniinosis  et  arun- 
dinelis  marinis  in  Uplandia  ad  Hobniam ,  Oslro- 

gotbia  inprimis  litorali.  Westrogotbia  ad  Go- 
tbubarguni,  Scania. 

In  hac  sectione  maxima,  ut  plurimum  N.  czVzerertt 
manifeste  aliquanto  major.  Sed  occurrit  etiaiii  duplo 
minor,  ut  in  tota  fere  sectione  solenne  est.  Ab 
omriibus  mox  dignoscitur  articulo  antennarum  secundo 
toto  testaceo,  facie  grisea.  Caput,  epistoma  et  oculi 
magis  elongata,  orbitae  angustissimae ,  genas  breves, 
abdomen  ellipticum  apice  acutiusculum,  speciem  prae- 
teiva  definiunt.  —  Obscure  grisescens,  veint  e  viridi 
admixto  subolivaceo-grisea,  abdomine  cinerascente  vel 
e  cinerascente  griseo,  occipite  ac  corpore  subtus  cine- 
rascentibus.  Vertex,  dorsum  tboracis  et  scutellum  ob- 

scure ac  sordide  griseo-lutescentia.  Epistoma  ultra 
duplam  antennarum  longitudinem  elongatum,  longi- 
tudine  saltim  tertia  parte  latitudinem  excedente,  gii- 
seum,  perparum  in  lutescentem  vergens,  vertice  lang- 
vidius,  omnino  opacum.  Orbita  oculi  angustissima , 
parte  epislomatis  laterali  fere  quadruplo  angustior. 
Oculi  late  elliptici,  linea  longitudinali  tiansversum 
tertia  fere  pai  te  excedente.  Genae  valde  abbreviatae, 
certe  sextuplo  breviores  oculi  longitudine.  Antenna- 

rum articulus  primus  brevissimus,  asgre  conspicuus, 
griseo-nigiicans,  secundus  et  tertius  testacei,  margine 
superiore  tertii  summo  obsoletius  fuscescenle.  Setula 
aiticuli  antennarum  secundi  satis  conspicua,  tertiam 
articuli  partem  saltim  excedens  Seta  ordinaria  13- 
15-radiata.  Macula  in  pleuris  parva,  brunnescens,  ob- 
soleta.  Abdomen  ex  ovato  ellipticum,  acuminatum. 
Segmenta  duo  anteriora   immaculata.     Maculae  seg- 
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mentorum  abdominalinm,  e  ciipreo  nitidae,  inleriores 
lineae  dorsali  mediae  adjacentes  ovatae,  laterales  frans- 
versae,  majores.     Pnncla    versus  apiceni  segmentoruin 
tertii  et  qiiarti  nigro-bi  unnea ,  singula  setain   pi  ofe- 
rentia  elongatam,  segmentum  siibaequaiitem.    Sctae  in 
apice  segmenti  quarti   segnientum    qnintam  longitu- 
dine  superant,  et  in  apice  segmenti  quinli  setulaequae- 
dam  longiores  *).    Trocbanteres  testacei.    Femora  gri- 
seo-nigricantia  apice  testacea.    Tibiae  et  taisi  testacei, 
saepe  omnino  immaculati,  tibiis  subinde  I.  tantum  po- 
slicis,  I.  anticis  et  posticis  raro  intermediis,  indeter- 
minate   fnsco-annulatis   1.  extus   fusco   notatis.  Alae 
flavescentes   nervis   longitndinalibiis  pallido-flavescen- 
tibus,  transveiso   ordinario  nigricante  obsolete  ac  an- 
guste  infuscato     Segmentiim  co^tae  secundum  dupla 
tertii  longitndinae  vix  brevius. 

10.  N.  guttiventis  ciiierascenti-grisea    vertice  dor- 
soqne  ihoracis  subcoiicoloribus  parum  flavesceii- 
libus,  facie  e  lutescente  grisea,  antennaruru  ar- 
ticulo  tertio  apiceque  secuiidi  testaceis,  maculis 
seginentoruni    abduminalium    utiimqiie  biiiis, 

dorsalibus  liiieari-oblongis,  iateralibus  rotuiida- 
tis  miiioribus  nigro-fuscis,  tibiis  tarsisque  luleo- 
teslaceis,  cf  9-   (Long.  1|  ii"*) 

Mas\  femoribus  intermediis  subtus  a  me- 

dio  ad  apicein  barbatis,  maculis  abdomiiialibus 
Iateralibus  obsoletis. 

b  abdomine  immaculato,  unicolor. 

Hab.   ill  scirpibus  et  aruiidinetis  mariiiis 

prope   litora   copiosissima,    in   Ostrogothia  ad 
Jonsberg  mense  Julio  observata. 

*)  Jiivat  observare  setas  apicales  segmentorum  abdomi- 
nalium  in  Notipb,  riparia  analogas  esse  setis  in  Not. 
caudata  laudalis,  neque  minus  in  illa  esse  conspi- 
cuas,  quam  in  hujus  femina.  Itaque  quantumvis 
insolita  ratione  armari  videtur  apex  abdominis  in 
mai  e  Not.  caudatce ,  inträ  sectionem  bujus  tamen  non 
deesse  exemplum  simililudinis  ,  in  Not.  riparia  ani- 
madvertimus. 
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Grisea  magis  1.  minns  cinerascens,  vertice,  dorso 
thoracis  et  scutello  fere  concoloribus ,  plerumqiie  per- 
paium  flavescentibus.  Facies  corpori  snbconcolor, 
saepe  grisea,  interdiim  pallide  lutesctns,  ultra  duplam 
aiitennarum  longitiidinem  elongata ,  subrectangnlaris 
longitiidine  latitiidinem  saltim  qiiarta  parte  exceden te. 
Orbita  ocnli  parte  epistomatis  laterali  triplo  et  ultra 
angustior.  Antennarum  articnius  secundus  nigricans 
apiculo  testaceo,  tertiiis  testaceus  margine  tantum  su- 
periore  apiceque  in  vivis  leviter  fuscescenlibus,  in 
rnorliiis  et  praesertim  feminis  distinctius  infuscatis. 
Seta  10-12-radiata.  Macnia  brunnescens  in  plouris 
plerumqiie  nulla,  rarius  vix  conspicua.  Abdomen  ex 
ovato  ellipticum  magis  I.  minus  e  flavescente  cinera- 
scens.  Maculae  in  segmentis  abdominalibus  pi  imo 
et  secundo  niilloe,  in  tertio  quartoque  quatuor,  dor- 
sales  lineari-elongatae,  laterales  minutae  punctiformes, 
iiiteidum  et  in  mare  plerumque  obsoletae,  in  quinto 
binae  dorsales  lineari-oblongae.  Goxae  cinerascentes. 
Trochanteres  pallide  testacei.  Tibiae  et  tarsi  e  luteo 
teslacei ,  tibiis  anticis  posticisque  subinde  extus  nigro- 
fusco  notatis,  nec  annulatis.  Tibiae  et  tarsi  anlici  in- 
terdum  minus  I.  magis  fuscescentes,  in  quibusdara 
speci minibus  fere  nigro-fusci,  femoribus,  prajter  api- 
cem  testaceum  nigricantibus  extus  cinerascentibus, 
subconcolores,  Alae  flavescenli-byalinae,  nervis  longi- 
tudinalibus  pallide  flavescentibus,  transverso  ordinario 
nigricante  obsolete  et  anguste  infuscalo.  Segmentum 
costae  secundum  tertio  triplo  fere  longius.  —  b.  corpore 
immaculato,  primo  quidem  adspectu  satis  speciosa ,  sed 
in  nulla  re  differt  nisi  defectu  macularum  abdomina- 
Jium.  Forma  igitur  obventitia  nec  varietas,  quam 
singulatim  notavimus  ne  cun)  Not.  majore  diversissi- 
ma  forte  commiitetur.  —  Species  Not.  riparice  proxi- 
ma,  prae  ceteris  omnibus  antecedentibus  cinerascens, 
certe  distincta  et  vivendi  ratione,  extra  litora  super 
aquam  inter  scirpos  et  arundines,  notabilis. 

11.  N.  tar  sota  Wahlb.  grisesceiis  vertice  dorso- 
que  thoracis  et  scutelli  e  griseo  sordide  lute- 
scenlibus,  facie  lutescente,  anteniiis  nigris,  ma- 
cula  segmentorum  abdominalium  utrimque  unica 

triangulari-dilatata  subsiuuata  fuscescente,  pe- 
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dibus  griseo-iiigricanlibiis  tiirsis  posterioribus 
teslaceis.  c^^. ?  ̂L<Jng.  14-  lin) 

JSot,  tarsata  ̂ \AHLB.  in  lilteiis. 

Hab.  pr^ecipue  ad  litora  maris  copiosissi- 
ma,  larius  iii  paludusis  et  ad  tussas  iii  terra 
conLiiiente,  in  OstrogoLhia,  Babusia,  Gottiandia, 
Scania. 

Plerumque  e  flavicante  cinerascens,  interdum  fere 
cinerea ,  thnracis  doi"<o,  sertice  et  scutelio  plus  minus 
e  fuscescente  sordide  lutescentibus.  Lineae  vei  tici>  late- 

rales  cuneatae,  distincte  in  vivis  obscure  fuscse.  Epi- 
stonia  duplam  antennaruiD  longitndinera  subcequans. 
una  cum  orbitis,  parte  laterali  circiter  dimidio  an^u- 
stioribns,  langvide  hitescens.  Longitudo  faciei  latitu- 
dineiD  parura  sed  manifeste  superat.  Oculi  late  ellip- 
tici.  Genae  breviores,  vix  quartara  partera  longitudi- 
nis  ocufi  aequantes.  Antennas  tolae  nigrK,  articulo  ter- 
tio  cioei  eo-pubescente  ovali.  Tborax  et  pleui  ae  iui- 
niaculalas.  Pectiis  et  coxae  cinerascenles.  Maculae  in 

segmento  abdominis  secundo  obsoletse,  in  postt-rioribns 
distinctce,  magnae,  verstis  latera  abdominis  dilataice, 
subtrii^onae ,  transversas,  dilute  fuscse,  opaciE.  Tarsi 
antici  tibiis  concoloies,  posteriores  testacei  apice  fu- 
scescentes.  Alae  distincte  flavicantes.  nervis  e  pallido 
flavis.  Segmentiira  costae  seciindum  duplam  tertii  lon- 
gitudinem  vix  aequatur. 

B.    Alariun  nervö  costall  in  quarti  lon^itmUnalis 

apice  desinente. 

Sectio  2.  Telnidt  obia  facie  lalitiidine  lungi- 

ludinis,  orbitis  distijictis,  epislomate  inferne  obsu- 
lete  bisulcato,  area  interniedia  suba?qiiilata  pa- 

rinn  convcxa,  apice  picela])!i  inträ  niarginem  epi- 
stoniatis  late  retusum  prominulo,  sela  antennariim 

subiiuda,  seginentis  abdonjinis  subincurs  i  suba*qua- 
libus,  alis  lobulalis,  nervö  transver^o  urdinario  a 

mariiiue 
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mai^gine  inteiiore  lelracto,  apice  avticuU  aiilenna- 
rura  secuiidi  mutico.  —  Aeneo-Jii^rce 

Mas:  segraeiito  abdomiiiis  sexto  iiiflexo  e  li- 
neari-ublongo  coiivexo-cariiiato,  apertura  ani  ad 
basiii  segmenti  sexli  sita. 

12.  N.  aenea  Fall.  a^neo-virescens,  thorace  antice 

cupreo-aureo  bilineato,  facie  e  lutescente  grisea, 
abdomiiie  depiesso  ovalo  subreticulato-rugoso, 
tarsis  basi  pallide  luteis,  alis  byalinis.  9 

(Loiig.  ultra  1  lin.) 

Mas:  segmento  abdomlnis  quinto  quartum 

longitudine  excedenle,  Uiangulari,  parmii  con- 
vexo,  sexto  ultra  diniidiam  abdominis  ione^itu- .  .  .  . 
dinem    elongato;    fenuTia:   quinto  anterioiibus 
fere  breviore,  sexto  brevi  subprominulo. 

Fallen  Hydiornyz.  11.  certissime  (secun- 
dum  speciniina  in  ipsius  et  Acad.  Scient.  Holm. 

Musseo,  ab  ipso  commuuLcala).  —  Fig.  17  (ala). 

Habitat  ad  ripas  laciuiarum  paludumque 

coenosarum  graininosas  inque  canaliculis  et  sca- 
turiginosis  per  Siieciam  mediam  et  meridio- 
nalem,  in  Uplandia  ad  Holniiam,  Ostrogothia, 
Vestrogotbia,  Scania. 

Gorpus  breviter  pubescens,  e  %'iridi  aeneum,  tho- 
racis  antico  e  cupreo  aurato,  lateribusque  abdominis  e 
violaceo  aureis.  Vertex  aeneo  viridis.  Facies  magis 
minusve  e  lutescente  refulgens.  Linea  orbitas  lineares 
distinclas  ab  epistomate  disjungens,  satis  profunde  im- 
pressa  et  manifesta.  Sulci  epislomatis  inferne  incurvi, 
superne  abbreviati,  in  medio  fere  faciei  ad  lineam  im- 
pressam  deficientes.  Area  intermedia  a  fronte  ad  api- 
cem  transversim  asqualiter  convexa ,  parum  dilatata. 
Antennas  nigrofuscse,  subporrectae,  seta  adscendente,  basi 
subpubescente.  Oculi  prominuli ,  suborbiculares.  Genae 
ultra  tertiam  partem  longitudinis  ocuii  elongatae.  Dur- 
K.  V.  Akad.  Hancll.  7843.  14 
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siini  thoracis  antice  e  cupreo  acircum,  dislincle  ex  oii- 
vaceo  dilute  bilinealum.  Color  autein  cupreo-seneus 
iiis  lineis  in  tres  dispescitur  vittas,  qiias  irjniinnt  qui 
thoracem  lineis  tribiis  notatum  describunt.  Abdomen 
late  ovatum,  planinscii liim ,  doiso  tenuissime,  crebre 
uridulato-i  Ligoso.  SegmeDtura  secundum  ad  basin  ob- 
solete  linea  una  alterave  impressum.  Segmentum 
qnintiim  versus  apicem  glabrum.  Pedes  senescentes, 
tarsis,  posterioribiis  pi  sesertini ,  basi  luteis  apice  fu- 
scescentibiis.  Alse  feie  hyalinae,  aliquando  subcinera- 
scentes,  certo  sita  (ut  in  leliquis  qiioque  hujus  sectio- 
nis  speciebiis)  ex  coloiibiis  Iiidis  eleganter  variegatae, 
riervo  tiansverso  anteriore  mox  pone  apicem  nervi 
auxiliaiis  sito  1.  fere  nervö  auxiliari  opposito.  Seg- 
ntientuni  abdominis  sextunr)  raaris  inflexum,  dimidio 
abdomine  fere  longius,  segmento  quinto  hunc  in  fi- 
nem  elongato,  subtus  exceptuni,  eximie  convexo-cari- 
natiim.  —  Prseter  coloris  diversitatem ,  a  proxime  se- 
quentibus  differt  forma  abdominis  miillo  magis  dila- 
tati,  genis  longioribus,  alis  fere  hyaiinis,  nei  vi  Irans- 
versi  anlerioris  situ  ad  basin  alae  propiore,  maris  seg- 

mento sexto  duplo  et  ultra  longiore. 
Obs-  Delineatio  Not.  aeneie,  a  beato  Fallen  Hydrom. 

1.  c.  dala,  apnd  legentes  dubia  de  sententia  auetoris 
non  potest  non  movere.  Tarsi  et  thorax  lineis  tribiis 
subfcrru^ineis  notatus  jam  descriptam  speciem  indi- 
cant,  clypeus  albicans  potiiis  sequentem,  Not.  cene- 
scenteJU.  Sed  nervus  auxiliaris  ad  medium  fere  alce 
extensus  in  nullam  bujiis  seclionis  speciem,  nobis  co- 
gnitam,  incidit.  Quo  pacto  haec  dubia  toilaritur,  hac- 
tenus  lätet.  At  docuit  me  celeberr.  Professor  Zet- 

TERSTEDT  ipsissimam  illam  speciem,  qiiam  supra  de- 
scripsi,  nec  aliam,  sub  nomine  Not.  aenece  in  colle- 
ctione  beati  Fallen  adesse.  Specimina  ab  ipso  Hol- 
miam  missa,  CLim  meis  omnino  congrtia  esse,  ipse  vidi. 

13.  N.  aenescens  nigra  aeneo-nitens ,  thorace  an- 
tice obsolete  bilineato,  facie  albicanle ,  abdomine 

oblongo  acuminato,  basi  iiupressu-riigoso  postice 
laevi,  tarsis  nigro-fuscis,  alis  cinereis.  $  (Long. 
1  lin.  et  ultra}. 

Mas:  segiiienlo  abdominis  quinto  anterio- 
ribus  brevioie,  sexto  inilexo  brcvi ,  quintam  fere 
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partem  abdomiiiis  oequante;  femiria:  segmeiito 
sexto  brevissimo  aniuilato,  vix  prominulo. 

Hab.  in  locis  uliginosis  Lapponiae  Liileiisis 

ad  Quickjock  et  Tjomotis,  atque  in  Botlnia  sep- 
tentrionali  ad  Råbäck  et  Härads  (C.  H.  Boheman) 
baud  parce;  in  Ostrogutbia  ad  Häradsbamniar 
in  loco  udo,  raro;  in  Smolandia  ad  Anneberg 
(C.  H.  Boheman)  rarissime. 

b  tarsis  basi  pallide  iuteis. 

Not,  aenea  Zetterst.  Ins.  Lapp.  718? 

Hab.  in  Lapponia  Lulensi  ad  Tjomotis,  C. 
H.  Boheman. 

Species ,   ut  videtiir,   raagis   septentrionalis ,  nec 
nisi  rarius  in  Suecia  media  lecta.    Pauca  enim  hnjus 
specimina  per  plures  annos  loco  unico  in  Ostrogolhia 
contigit  mihi  prehendere,  iinicum  in  Smolandia  cele- 
beriimo  C.  H.  Boheman.    Idem  vero  ex   itinere  1843 
instituto  haud  pauca,  in  Lapponia  et  Bottnia  collecta 
reportavit  et   benignissime   commutiicavit   —  ̂ Eneo- 
iiigra,  abdomine  piaesertim  senescente,    thorace  verti- 
ceque  nigris  nitentibus.    Abdomen  oblongum,  longitu- 
dine  dupla  latitudinis  et  ultra,  quare  statura  corpo- 
ris  eximie  difFert  a  Not.  cenea,  praeterea  colore  multo 
magis  aeneo-virescente  insigni.    Gaput  magis  abbrevia- 
tum,  genis  brevioribus,  quartam  partem  longitudinis 
oculi  vix  aequantibus.    Orbitae  distinctae,  lineares,  li- 
nea  im pressa  ab   epistomate  disjunctae.     Tota  facies 
albicans,  certo  situ  aeneo-nigro  resplendens.  Suici  epi- 
stomatis  inferne  incurvi ,   snperne   abbreviati.  Area 
intermedia  aequaliter  convexa.     Abdomen  convexum, 
dorso  segmentorum  anteriorum  planiasculo,  impresso- 
rugoso,  quarti  quintique  laevibus  pilosiusculis.  Pedes 
aeneo-nitentes ,  tarsis  nigricantibus  opacis.     Alss  cine- 
reoe,  nervö  transverso  anteriori  manifeste   remotius  a 
basi  alae,  pone  apicem  nervi  auxiliaris   posito,  Seg- 
mentum  sextum  maris,  inträ  marginem  quinti  excep- 
tum,  hujus  longitudinem  subaequans,  dimidio  et  ultra 
brevius  quam  in  Not.  cenea.  —  In  ̂    tarsorum  basis 
pallide  lutescens,  nec  alia  re  differt.    Non  dubitoquin 
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hane  formam  ante  ooiilos  habiierit  celeb.  Zetterstedt 
I.  c,  qui  etiam  difFerentiam  a  N.  cenecl  Fallen  fere 
praemonstrat. 

14.  N.  guttipennis  Boheman,  nigra  subnitida,  tbo- 
racis  antico  feirugineo  biliiieato,  facie  nigii- 
cante,  epislomale  saperne  acute  carinato,  abdo- 
mine  oblongo  aciirainato  subtilissime  puiictii- 
lato,  tarsis  ftiscesceiitibus,  alis  fusco-flavescenti- 

bus  albido-triguttatis,  iiervo  tiansverso  ordiiia- 
rio  infuscato.  cf  (Long.  vix  1  lin.) 

Hab.  in  Lapponia  Lulensi  ad  Quickjock, 
184c^  a  celeb.  C.  H.  Boheman  detecta. 

Egregie  distincta  species,  corporis  stalura  angii- 
stata  Not.  cenescentem  referens,  sed  hac  et  brevior  et 
anguslior.  Corpus  nigrum,  parum  nitidum.  Vertex 
opaciis,  fuscus,  inacuia  media  grisescente,  Antica  pars 
thojacis  snpra  ferruginea,  opaca,  dilnte  cinereo-bili- 
neata.  Seguienta  abdominis  omnia  siibopaca,  snblilis- 
sime  piinctulata,  sutura  apicali  intumescente  nitida. 
—  Facies  nigricans,  e  pnbescentia  tennissima  certo  sitii 
subcinerascens.  Orbitae  dislinctae,  angustae.  Epislo- 
ma  superne  a  fronte  ad  medium  acute  carinatum, 
utrinque  impressum  ,  inferne  planiusculiim  apice  re- 
clinato.  Genae  breves,  circiter  quartam  paitem  lon- 
gitudinis  oculi  aequantes.  Antennas  fuscae.  Pedes  ni- 
gri,  tarsis  nigrofuscis  opacis.  Alae  flavescentes  sed  si- 
mu!  infumatae,  unde  fuscae  apparent.  Nervi  alarum 
nigri.  In  transverso  ordinario  macula  nigio-fusca,  or- 
biL*uIaris,  obsoletior.  Gutta  albida  ante  et  alteia  pone 
transversum  oidinarium,  tertia  pone  tiansversum  an- 
teriorem,  in  nervö  longitudinali  tertio.  Segmentuni 
abdominis  quintum  in  mare  longitudine  quartum 
aequans;  sextum  inflexum,  quarta  abdominis  parte 
longius. 

Obs.  1.  N.  cenea  Fallen  Hydromyz.  Il,  teste 
celeb.  Zetterstedt,  distincta  species,  addenda  est. 
Sed  hujus  spcciei  dilucidatio  a  laudatissimo  viro 
est  exspectanda,  qui  binos  mares  in  Ostiogothia 
ad  Läikctorp  a  se  inventos   esse   btleris  indicavit, 
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simiil  observans  dignosci  linea  supra  antennas  ful- 
va  et  tarsis  totis  pallide  Jlavis. 

Obs  2.  Deniqiie  notandum  censeo,  qnod  in  col- 
iectione  adsit  mas  ex  Osti  ogothia ,  speciei  forte  di- 
stinctae,  sed  N.  cenece  Fall.  pioxiraas.  Gorporis  for- 

ma, coloie  et  indumento  fere  cum  hac  convenit. 
Attamen  abdomen  magis  dilatatum  ac  brevius,  tho- 
racis  dorsiim  vix  cupreo-aurenm ,  subaenescens.  Ve- 

rum manifeste  differre  videtur  epistomate  et  ratione 
segmentorum  abdominis  posteriorum.  Sciiicet  epi- 
stoma  alhum^  apice  late  arcuato-impressum ;  seg- 
mentum  abdominis  quartum  tertio  vix  longius, 
quintum  longitudine  quartum  parum  excedens ,  sex- 
tum  inflexum,  lineari-oblongum ,  carinatum,  inträ 
marginen)  quinti  comprehensum,  nec  ad  marginera 
quarti  porrectum,  vix  dimidiam  abdominis  partem 
longitudine  aequans.  Basis,  non  tantum  metatarso- 
rum,  sed  etiam  tibiaium,  summa  testacea.  Nervus 
longitudinalis  alarum  secundus  paullo  longior  quara 
in  N.  aenea  Fall.  et  apice  subrectus. 

Sectio  3,  Hydrellia  Macqu.  facie  aiigustala, 

latitudine  dimidia  feie  loiigitudinis ,  oibilis  oculo- 
rum  obsoletissimis ,  epistoniale  inferne  leiiiter  coii- 
vexo-iiiCLirvato  esulcato,  area  intemiedia  partes  la- 

terales  angustissimas  subexcludeiite,  praelabro  iii- 
cluso,  apice  vix  proraiiiulo,  abdomiue  convexo  re- 
cto,  segmeiitis  posterioribus  longioribus,  seta  an- 

tennarum radiata,  lobulo  alaium  abbreviato,  ner- 

vö träns verso  posteriore  a  margine  interiore  re- 
tracto. 

Mas:  segmenlo  abdominis  qainto  longiore, 

sexto  inflexo  appendiculalo,  appendice  squamae- 
formi,  apici  segmenti  adnexa,  bifida ,  ventri  arcte 

applicata,  inträ  marginem  segmenti  quinti  excepta, 
tarsis  concolore,  apertura  ani  discum  segmenti 
sex  ti  occnpante. 
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a)   segmento  costce    seciindo   tertium  lon^itudine 
excederite. 

15.  N.  caesia  cinerascente-ciresia  thoracis  bilineali 

scutellique  dorso  fuscescente,  macula  dorsali 

segnientoruin  abdominalium  quatuor  anteriorum 

bruniiescente-Fusca .  antennis  tarsisque  nigris, 
epistoQiate  aureo-lutescente  1.  subargenteo  pro- 
traso-ampliato  obluse  carinato  incurvato-descen- 
dente,  margine  antico  rectangulatim-retuso,  pr^e- 

labro  apice  prominulo  paipisque  subexsertis,  seg- 
mentis  abdomiiiis  posterioribus  suboequalibas, 

costte  secimdo  tertium  longitadine  parum  exce- 
deiUe.       9    ̂ Long.  \\  lin.) 

Mas:  segmento  abdorainis  quinto  quartum 

aequante  apice  angiiste  truncato,  sexti  inflexi  brevis 
appendice  o  vata  apice  bifida  quintum  vix  Eequante, 

tibiis  intermediis  corapresso- dilatatis;  femina: 
segmento  quarto  qaintum  acuminatum  manifeste 
excedente,  tibiis  intermediis  vix  dilatatis. 

Hab.  in  foliis  natantibus  \ympliece  a  li- 
tore  remotioribas.  Hactenus  non  nisi  ad  Holmi- 

am,  in  lacii  coenoso  Clara  sjö,  ad  finem  mensis 

Julii  (1844)  primum,  at  ibi  satis  copiose,  ob- 
servata. 

Tnter  species  indigenas  maxima,  exiraie  distlDCta 
et  memorabilis  ob  structurara  inprimis  faciei  magis 
normalem,  quam  in  ulla  alia  Hvdrelliaruro  nostratiiim, 

et  ad  faciem  sectionimi  >^otiphilas  antecedentiura  pro- 
piiis  accedentem.  Habitus  tamen  totiiis  corporis,  con- 
formatio  abdominis  ,  appendix  segraenti  sexti  in  oiare 
sqiiamaeformis ,  nervoriim  in  alls,  pr^sertim  transver- 
sorum  slln>,  Hytlreliiam  veram  produnt.  —  Caput  po- 
slice,  latera  thoracis  pcdesqiie  extns  (larsis  exceplis) 
e  cjcsio  mngis  miniisvo  cint rascentes.  Abdomen  ple- 
rumqiie  laete  caesium,  in  ambitu  macularum  abdomi- 
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nalium  cyanescens.  Se^'mciito  abdoniinis  pi  iniuni  et  se- 
cnndiim  dorso  late  fusco-bi  iiiinescentia,  in  tertio  niacnla 
magna  margine  apicali  ai-cuato,  in  qiiarto  macula  basalis 
minor  triangidaris.  Hinc  macula  segmentorum  anterio- 
riim  trinm  commiinis,  magna  oritiir;  sed  macule  segmen- 
ti  qiiarti  pleriimqiie  distincta,  nec  basi  ciim  macula  tertii 
confluens.  Segmentum  abdominis  quintnm  iinmacula- 
tum.  Macula  verticis  media  cinerascens,  apice  indetermi- 
nate  fusconigra,  truncafa.  Lineae  laterales  cuneatae,  nigri- 
cantes,  certo  situ  subvelntinse.  Antennae  nigrse  intns  fu- 
scescentes,  facie  triplo  breviores,  articulo  tertio  ovato. 
Seta  ordinaria  radiata,  radiis  qninqne,  basalibus,  brevi- 
bus,  apice  fere  a  medio  niida.  Orbitae  oculorum  su- 
perne  angustissimae,  subobsoletae,  inferne  distinctiores. 
Oculi  ovales.  Genae  sat  elongatoe,  tertiam  circiter  par- 
tem  ocnli  longitudinis  aequantes.  Epistoma  convexo- 
ampliatum,  medio  protrusum,  obsolete  bisulcatum, 
pai  libus  lateralibns  distinctis,  superne  abbreviatis,  vi- 
brissis  6 — 7  ornatis.  Area  epistomatis  interraedia  su- 

perne orbitis  contigua,  latiuscula,  sensim  raodice  di- 
latata,  medio  longitudinaliter  obtuse  carinata,  ulrin- 
que  ad  caiinam  impressa,  apice  incurvata,  rectangu- 
latim-relusa ,  margine  apicis  superiore  fere  truncato, 
subrecto,  latera  Ii  longe  descendente.  Apex  praelabri 
cinerascens,  supra  palpos  subexsertos,  sub  margine  an- 
tico  epistomatis,  prominnlus.  Pioboscis  nigrofiisca, 
apice  pilosa.  Golor  epistomatis  varians,  interdum  ex 
aureo  fidvescens  vel  iutescens,  rarins  subargenteus , 
saepe  medio  argenteo-albicanSj  ad  latera  lutescens. 
Tlioracis  dorsum  dilute  fuscescens,  lineis  dorsalibus  dua- 
bus  approximatis ,  postice  abbreviatis,  dilute  olivaceis, 
certo  situ  e  vioiaceo  resplendentibus,  ad  latera  obso- 

lete fusco-violaceo  variegatum.  Tibiae  intermediae  in- 
tus  complanalae,  extus  in  mare  distincte,  in  femina 
perparum  convexo-dilatatae,  posticas  incurvae.  Tarsi 
toti  nigri  metatarsis  posticis  intus  luteo-pilosis.  Alje 
cinerascentes,  apice  oblusiusculai.  Segmen tiun  costae 
secundum  longitudine  tertium  parum,  vix  quidem 
quarta  pai  te,  excedit.  —  Abdominis  segmentum  qtiar- 
tum,  in  utroque  sexu,  quinto  aliquantum  longius; 
quintum:  maris  convexum,  apice  truneatnm,  longitu- 

dine quarto  vix  brevius,  feminae  quartum  acimiir)alum 
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vix  aequans.  margine,  praeserlim  jjost  morteni  incurvato, 
sextiim  annulatmii  obtegente. 

16.  concolor  ciiiereo-fu^ca  pe(iibus  concoloribus, 
epistomate  obluse  gibberoso-carinato  vix  de- 
scendente  fal  vescente,  alis  cinereis,  segraento  ab- 
dominis  quinto  quartum  siibcequante ,  costaeqae 
secundo  tertium  longitudine  paiutii  excedente» 

9  (Long.  1  lin.) 

Mas:  aiileunarum  articulo  tertio  fla  vo,  apice 

snperne  nigro-punctato,  segmento  abdomiiiis 
quinto  quartum  evidenter  excedente,  appendice 

segmeiiti  sexli  quinlum  vix  cequaute,  apice  emar- 
ginata  lubis  ubtusis  rotundatis;  femina:  anten- 
nis  nigris,  segmenlo  abdominis  quinto  quartum 

longitudine  paruni  excedente. 

(Hjdr,  cinerasceiis  Macqu,.  Su.  å  BufF.  II, 
526  forte  ad  hujus  feminam  referenda  föret, 

sed  descriptio  nimis  incorapleta).  —  Figg.  22, 
23  (ala  et  segnientum  sextuni  maris). 

Hab.  in  fobis  natantibus  plan!arum  aqua- 
tilium,  prassertini  Nympbaeag  copiosissime,  in 
Uplandia  ad  Holmiam ,  inque  Ostrogotbia  ad 

Gusum  et  ad  Sörbybolm  paroeciae  Häradsbam- 
niar  observata. 

h  epistomate  aigenteo.  $ 

Hab.  cum  a  infrequentior  in  foliis  Nym- 
pliaece  et  Polygoni  ampbibii. 

Inler  maximas  luijus  seclionis,  printer  prceceden- 
tem,  N.  Civsiam^  vix  nlli  magnitiidine  cedens,  tota  oiim 
pedibiis  ohsciira,  corpore  rufo-fiisco,  laterihiis  tho- 
lacis  ot  corpore  siibtiis  griseo-cinerascen tibiis ,  ab(1o- 
mine  maciilaqiie  verticis  pariim  jene^scentibiis.  Epi- 
stoma  satis  clongatiim,  triplam  fere  anlennariim  lon- 
gilndinem  ceqiiaiis,  inferiie  modice  dilatatiim,  perpa- 
rum  lonitorque  incnrvatum,  nec  propie  carinatiim,  sed 
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a  låter ibus  versus  lineam  mediam  !ongitU(.linalem  con- 
vexo-gi bberosum ,  unde  obtuse  carinatiim  apparet. 
Vibrissse  circiter  6,  distinctae,  sat  validae,  elongatae. 
Macula  frontalis  epistomati  concolor  ,  in  b  alba,  \w  a 
aliquando  obsoletins  albicans,  pleriimque  fiilvescens. 
Lineae  vei  ticis  lalerah^s  ciineatae  atrae.  Articuh'  anten- 

narum basales  nigri.  Articnhis  tertiiis  in  ̂   concolor, 
vix  basi  angustissime  dilulior,  in  mara  tantum  extns 
SLiperne  infiiscalus,  basales  siibaeqiians,  apice  rotunda- 

tus. Sela  6-radiata,  radiis  distantibus.  Oculi  oblon- 
gi,  latitudine  circiter  dimidia  longitudinis.  Abdoinen 
ovatum,  inaris  panllo  angustius,  acuminatum.  Alas 
distincte  cinercae  nervis  nigris.  Segmentum  costae  se- 
cundum  longitudine  quideiii  terlium  excedit_,  non  ta- 
uien  diniidio  longius.  —  h  nuilatenus  difiert  nisi  co- 
lore  epistoinatis.  —  Coloris  similitudine  ad  fuscam 
(n.  24^  accedere  videtui'.  Sed  differt  corpore  latioie, 
abdomine  maris  ovato,  apice  acuminato,  nec  convexo- 
subgloboso,  segmento  quinto  longitudine  quartum 
parum  excedente  nec  fere  duplam  quarti  longitudi- 
neni  aequante,  antennarum  arliculo  tertio  in  mare 
semper  flavo  nec  nigro,  nervö  longitudinali  alarum 
secundo  paullo  longiore.  Utique  feminoe  variet.  b 
aegre  a  feminis  N.  fiiscos  dignoscuntur ,  nisi  animad- 
vertatur  ad  formam  abdominis  in  illis  iatiorem, 
magis  ovatam,  segmentum  costale  secundum  tertio 
longius  et  epistoma  lalius  ac  medio  longitudinaliter 
parum  protrusum. 

17.  N.  nigripes  Zetterst.  ,  "cinerea,  pedibiis  con- 
coloribus  iiiiniaculatis,  epistomate  anteiinisque 
flavescentibiis,  piinclo  snpva  antennas  albo,  alis 

byalinis."  Zetterst.  Ins.  Lapp.  ';t7  (Long. 
vix  I  lin.) 

Hab.  in  Lapponia  Umensi  larissinie,  Zet- 
TERSTEDT. 

Indagalori  celeberrimo  so!i  cognila.  Sed  mihi 
quaerenli  benevole  rescripsit,  a  Not.  co7Z<:o/o/'e,  ceterum 
pioxima  et  longitiidine  nervi  alarum  longitudinalis 
secundi,  indeque  segmentorum  costalinm  ratione  simiii, 
differre  epistomate  minus  convexo,  dilule  flavescente, 
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articiilo  anlennarum  tertio  toto  (lavn,  Itirsis  piceis, 
a!is  hvalinis,  deniqne  minutie, 

18.  'N.  p/umosaFxjA..,  a?neo-fusca,  epistomate  pla- niusculo  ecaiinato  siibaequilato  griseo,  macnia 

frontali  argentea,  an  tennis  nigris,  tarsis  flavo- 
testaceis,  alis  snbhyalinis,  segmento  costae  se- 
cnndo  tertinm  longitudine  fere  dimidio  exce- 

dente.      $  (Long.  vix  1  lin.) 

Mas:  an  tennis  apice  subtus  flavis,  tarsis 

apice  summo  infuscatis,  segmento  abdominis 

quinLo  quartum  longitudine  parum  excedente, 

appendice  sexti  fusco-testacea  quintum  subae- 
quante,  ovata,  apice  bifida  lobis  acutiusculis, 

raargine  apicis  albo-pubescente;  femina:  an- 
tennarum arliculo  tertio  nigro,  tarsorum  arti- 

cubs  infei  ioribus  fuscescentibus,  segmento  abdo- 
minis quinto  quartum  vix  longitudine  excedente. 

—  In  copula  pluries  visa. 

Fali.én  Hydromyz.  9  (Metgen  Yl,  67,  ex 

opusculo  Falleniano  tantum  exscripta).  —  Figg. 
20,  21  (kVa  et  segmentum  maris  sextum). 

Hab.  locis  udis  ac  uli2:inosis  oraminosis,  in 

Uplandia  ad  Hobniam,  Ostrogotbia  passim,  Ye- 
slrogotbia,  Smolandia,  Scania. 

Fnsca  abdomine  aenescente^  laterihiis  iboracis  cor- 
poreque  snbtiis  cinei  ascentibus.  Epistoma  Iransver- 
sim  parnm  et  cequaliter  convexiim,  låtit ndine  diiplo 
et  ultra  longiiis,  versus  apicem  parnm  dilatatiim,  gri- 
senra,  aliqnando  magis  e  cinereo  lutescens.  Articii- 
bis  an  ten  na  rum  tertins  .snbtus  flavus,  in  femina  to- 
tiis  niger,  basales  subiequans,  apice  rotundalns.  Sela 
8-10-radiala ,  radiis  basalibus  densis.  Oculi  late  ellip- 
tici.  Vibrissae  5  validiiisculae.  Maciila  media  verti- 
cis  aeneofiisca  parum  nitida.  lineis  laleralibus  atris 
velulinis.  Abdomen  ovalum,  acutiusoulum.  Segmen- 

tum Costa;  seciindum  I()ngitn(iine  tertium  cxcedit ,  sed 
vix  diiiiidio  loiigius.  —  Ab  (>n)nibn<  mox  diijnoscitur 
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epistomate  angustiorc,  aeqnaliler  convexo,  ecarinato  el 
magis  miniisve  lutesceiite  griseo. 

19.  N.  pilitarsis  fusco-grisescens,  epistomate  pla- 
iiiusculo  obsoiete  carinato,  inferne  modice  di  la- 

ta to,  sordide  fulvescente,  anteiinis  fuscis,  pedi- 
bns  fusco-nigricantibus,  coxis  aiiticorum  flavo- 
testaceis,  metalarso  posticorum  intus  fulvescente- 
sericeo,  alis  ciuerascentibus ,  segmento  costae  se- 
cundo  tertium  longitudiiie  parum  excedente. 

?  (Long.  I  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  qiiartnm 

longitudine  duplo  excedente,  tiuncato,  appen- 
dice  segmenti  sexli  ipsuiii  segmentum  aequante, 
ovata,  bifida,  cinerascente ,  coxis  anticis  flavo-te- 

staceis  basi  cinereis;  Femina:  segmento  quinto 
quartum  longitudine  panim  excedente,  sexto 
annulato  brevi  proniinulo,  coxis  anticis  extus 
cinereis. 

Hab.  in  graminosis  udis,  in  Uplandia  ad 
Holmiam,  Ostrogotbia  passim,   minus  frequens. 

E  fuscescenle  grisescens  corpore  subtus  et  late- 
ribus  thoracis  griseo-cinerascentibus,  abdominis  dorso 
leneo-fnsco.  Epistoma  parum  convexum,  carinula 
media  longitiidinali  acntiusciila,  versiis  apicem  obsole- 
scente,  a  latere  visa  distinctius  conspicua,  notatum, 
a  medio  inferne  sensim  dilatatum,  ex  aureo  fulvescens, 
subinde  dilutius,  fiavum.  Vibrissae  5.  Macula  fron- 

tah"s  epistomali  concoior  1.  paullo  langvidior,  e  cine- rascenli  flavicans.  Oculi  ovales.  Vertex  grisescens, 
lineis  laleralibus  fuscescentibns.  Antennae  in  utroque 
sexu  fuscae,  arliculo  ter  tio  basales,  magis  nigricantes, 
subaequante.  Seta  5-6-radiata.  Abdomen  oblongum 
apice  obtusum,  maris  truncatum.  Goxae  pedum  po- 
steriorum  cinerascentes ,  anticorum  in  mare  flavae,  basi 
cinereae,  in  femina  extus  cinerascentes ,  intus  pallide 
testaceae.  Pedes  e  grisescente-nigricantes,  taisis  nigris 
posticorum   melatarso  inlus  dense  sericeo-fulvescente- 
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piloso.  Alae  non  pure  hyalinae  sed  ciiierascentes  ner- 
vis  nigricantibiis.  Segmentum  costae  seciindiim  tertio 
paullo  lorigins.  —  Plerumque  N.  pluniosa  minor,  fere 
!N.  ̂ riseolce  aequalis,  a  qiia  certissime  distincta,  coi  po- 
lis  colore  omni  ralione  obscuriore,  nei  vo  secundo  lon- 
gitudinali  alarum  breviore,  epistomatis  cariniila  acu- 
tiusciila,  coxis  anlicorum  semper  flavo  coloratis,  me- 
tataisis  pedum  omninm  concoloribus. 

20.  N  griseola  Fall.  griseo-subviresceiis  subtus 

pluiiibeo-iucana ,  epistoniale  paium  ooiivexo,  ob- 
tuse  subcariiiato,  vix  descendente,  aiUeDJiis  nigris, 

nietalai  sis  posterioribus  flavo-testaceis,  alis  elon- 
gatis  hyalinis,  segmento  cost£e  secundo  tertiuin 
iongitudine  dimidio  et  ultra  excedente.  $ 

(Long.  I  lin.) 

Mas:  epistomate  sordide  fulvescente,  seg- 
mento  abdominis  quinto  duplam  fere  quarti 

longiludinem  aequanle,  truncato ,  sexti  inllexi  ap- 
pendice  ovato-rotundata ,  apice  cordato-eniargi- 
nata,  flavo-testacea ;  femina:  epistomate  soidide 
lutescente,  segmento  quinto  quartum  paium  ex- 

cedente, sexlo  annnlato  brevi. 

Fallen  Hjdromyz.  9  (excliisa  femina  epi- 

~  stomate  argenteo);  Zetterstedt  Ins.  Lapp.  717 
(a^  $  rite  distinctte,  sed  neque  in  Lupponicis 
speciminibus  pluribus,  a  me  \isis,  macula  fron- 
talis  est  alba);  Meigen  Zw.  Ins.  VI,  66?  (vix, 
ob  epistoma  paUiditm,  basin  articuli  antennarum 

tei  tii  -pallide  flavescejitein^  macula mque  frontalem 
albissiinam,  quas  omnia  potius  Not.  plumosani 

Fall.  indicant).  —  Figg.  18,  19  (Ala  et  seg- 
mentum sex  tum). 

Hab.  in  graminosis  ndis,  prcecipiie  carice- 
tis,  ad  ripas  amniuui  et  rivulorum  sat  frequens 
per  omnem .  ut  videtur,  Sueciam:  in  Lapponia, 
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Bottiiia  sepleralrionali,  Uplaiidia,  Oslrogotliia , 
Smolaiidia,  Scania. 

b.  fuscitarsis ,  tar  si  s  to  I  is  fi  isco- nigrica  ii- 
tibus. 

Ha  b.  in  paludosis  graminosis  frigidis  pas- 
sim cum  a, 

Colore  corporis  dilutiore,  siibtus  pinmbeo  I.  glau- 
cescente-incano,  dorsi  thoracis  griseo-iuscescente ,  ab- 
dominis  griseo-virescente ,  pariim  senescente,  feniorum 
ac  libiaram  extus  incano-grisescente ,  praecipiie  antem 
epislomate  in  medio  longittidinaliter  eximie  piotriiso- 
carinato,  nervoqve  longitudinali  alai  iim  seciindo  magis 
elongato  alque  segmento  costse  secundo  inde  longiore, 
non  qiiidem  duplain  tertii  longitiidinem  plene  aequante 
sed  sesquiplicern  excedente,  ab  oinnibus  diifert.  Sola 
N.  incana  propins  ad  hane  accedil  eolore  corporis 
SLibtus  incano-eineiascente,  sed  dignoscittii"  epislomate 
aibicante,  dorso  thoracis  et  abdominis  obscurioribus , 
alis  cinerascentib(i5 ,  nervö  longiludinah  secundo  ali- 
quantulum  breviore.  —  Epistoma  a  njedio  versus  api- 
cem  modice  dilatatiim,  vix  descendens,  utrimque  a 
lateribus  versus  lineam  mediam  longitiidinalem  con- 
vexo-proti  Lisiim .  et  inde  appai  enter  late  ac  obluse  ca- 

rinatum, in  mare  sordidius  fulvescens,  ahqnando  mi- 
niatnm,  raro  epislomati  feminae  fere  concolor;  in  fe- 
mina  dikitius,  hitescens  i.  e  griseo  lutescens.  Vibris- 
sae  manifestae  4,  quarta  infima  brevissima.  Antenna- 

rum articukis  tertius  fusco-nigricans.  Macuia  fron- 
talis  in  utroque  sexu  epistomali  concolor  i.  pariuu  di- 
bitior,  interdum  in  ambitu  sordide  albicans ,  numqnam 
revera  alba.  Oculi  ovales.  Seta  antennariun  5-radi- 

ata.  Metatarsi  raro  tantum  postici,  plerumque  po- 
steriores,  interdum  omnes  toti  I.  basi  flavo-testacei. 
Apex  tarsorum  fuscescens.  Alae  fere  pure  hyalinae, 
longiores  quam  in  aliis  speciebus,  duplam  abdominis 
longitudinem  fere  sequantes,  nervis  lenuibus  pallido- 
fiTscescentibus ,  certo  situ  peliiicidis. 

h  difFert  tantum  pedibus  totis  obscLiris,  metatarsis 
ut  in  <2,  intus  dilute  flavo-pilosis.  Transitus  etiam 
mauifesti  observantur.    Igitur  obventitia  forma ,  revera 
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parum  memorabilis ,  qiiam  ta  men  nota  v  i  mus  ne  forte 
cum^N.  pilitarsi  diversissima  confundatur. 

21.  N.  incana  griseo-fuscescens  abdoiiiine  cenesceii- 

te,  subtus  eiiierascente-iiicana,  epistouiate  pla- 
niusculo  subcariualo  albicaiiLe  subopaco,  geiii- 
calis  summis  metatarsisqiie  poslerioribus  llavo- 
testaceis,  alis  ciuerascentibus ,  segmeiito  costce 
secuiido  sesquiplicem  tertii  loiigitudiiieni  vix 

aequante.       ?    (Long.  fere  1  lin.) 

Mas:  segiiieoto  abdominis  quinto  quartaju 
longitudiiie  fere  duplo  excedente,  truncato,  sexti 

appendice  linear  i-o  vata  convexa  fusco-ciiiera- 
scente,  apice  bifido  lobis  acatiusculis  flavo-le- 
staceis;  femina:  segmento  quinto  quarti  fere 

sesquiplicem  longitudinem  ̂ equanle,  sexto  aiinu- 
lato  brevi  prominulo. 

Not.   2: riseola   Fallen   Hvdromvz.   9.  fe- U  t/  t/ 
mina? 

Hab.  ad  ma mnes  fossarum   et  canalicula- o 

rum  graminosos,  ut  videtur,  minus  vuigaris  et 
extra  societatem  N.  griseohe  in  Ostrogothia  ad 
Häiadsliammar  et  passim  copiose,  Smolandia 

(C.  H.  BoHEMA>')  Scania  (J.  ̂\.  Zetterstedt). 
b.  obscurata  tarsis  totis  fuscescentibus. 

Veitex,  thoracis  dorsum  et  sciifellum  intense  fu- 
scescentia,  opaca.  Abdomen  dorso  fuscescens,  lateri- 
biis  grisescentibiis ,  viridi-aenescens.  Corpus  subtus 
cum  feraoiibus  tibiisque  extus  incanura,  nec  glauce- 
scens,  lateribus  thoracis  magis  minusve  cinerascenti- 
bus.  Colore  igitur  obscuriore  a  griscola  discedit. 

Epistoma  inTej-ne  modice  di  la  ta  tum,  parum  convexum 
et  inde  medio  longitudinalitei-  perparum  protrusum 
vixque  apparenter  obluse  carinatum,  Vibrissae  5.  An- 

tennarum articulus  tertius  fusco-nigricaus.  Seta  6-7- 
radiata.  Alae  manifeste  cinerascentes  nervis  fuscescen- 

tibus, breviores  quam  in  N.  griseola.    Ab  hac  distin- 



223 

ctam  t^t  siii  jiiris  speciem  esse,  praeler  coloris  diversi- 
tatern,  docent  epistoina  minus  protrnsuin ,  nerviis  ala- 
iiun  longitLidinalis  paullo  brevior,  denique  appendicis 
in  ma  re  diversa  forma  et  pictura. 

b.  tantiira  melatarsis  obsenris  differt,  fuscitarsi 
praecedentis  analoga,  eiim  a  rånas  obvia. 

Obs.  Inter  magnara  speciminum  copiam  nobis  ad- 
simt  duo  feminea  epistomate  lutescente  a  reliquis  di- 
ver^enlia  sed  de  cetero  oranibus  cliaracleiibus ,  forma 
epistomatis  minus  protrusa  ut  et  macula  fronfali  alba, 
ita  congruentibus ,  ut  non  possint  non  ad  N.  incanam 
referri.  Non  ex  varietate  coloris  in  epistomate  diju- 
dicandam  esse  speciei  dignilatem  jam  notavimus,  sed 
ex  notis  essentialibus  a  forma  partium  maxime  peten- 
dis.  Nec  desunt  ejusmodi  varietatis  exempla  in  aliis 
speciebus. 

22.  N.  albifrons  Fall.,  griseo-fasca  subtus  albi- 
do-iucana,  abdomine  aeneo - iiigro ,  epistomate 
plaiio  tenuiter  ca  r  i  na  to,  iiiFeriie  utrinque  im- 
presso,  sericeo-candido,  macula  froiitali  conco- 

lore,  ta  isis  omuibus  pallide  tesLaceis,  alis  cine- 
rascenlibus  segmento  costcC  secundo  sesquiplicem 

tertii  longituJinem  cequante.  (Long.  ̂   \n\.) 

Fall.  Hydromyz.  10.  —  Vivam  non  vidi, 
sed  specimen  iii  Musa^o  Reg.  Åcad.  Scieiitt.  a 
beato  Fallen  de  ter  mina  tum  descripsi. 

Hab.  in  Scania  Fallen  et  Zetterstedt. 

Color  verticis  dorsique  thoracis  obscurus  quidem 
nec  tamen  niger,  sed  fere  fuscus.  Abdomen  nigrum 
nitidum.  Epistoma  fere  omnino  planum  ,  neque  träns- 
versim  convexum ,  neque  medio  protuberans,  sed  li- 
nea  longiludmali  elevata  tenui  carinatum,  sericeo  1. 
argenteo  candidum,  inferne  utrimque  linea  teniiissi- 
ma  impressa.  Vibrissoe  breves,  paucoe  (quantum  vi- 

deo lantum  3).  Seta  7-radiata.  Pedes  nigricantes, 
tibiarum  apice  tarsisque  pallide  lestaccis,  summo  tar- 
sorum  apice  nigricante.  Alae  cinerascentes.  Segmen- 
tum  costifi  secundum  dimidio  longins  tertio.  —  Inter 
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mitjimas  censciida.  Diffej^t  a  N.  griseola,  non  tantnm 
corporis  colore  longe  obscuriore,  sed  alis  nervoqiie 
lon^itudiuali  secundo  longioribus;  a  N.  incana  colore 
praesei  tim  abdominis  nigro,  nitido  et  epistomatis  argen- 
teo-resplendente j  ab  iitraque  epistoinate  piano,  tenui- 
tfv  carinato.  Colore  corporis  ad  N.  nigricantem  (infra 
30)  accedei'e  Facile  exi-timetur ;  sed  longe  diversa  nervö 
longitudinali  secnndo  longiore ,  epistomate  distinctiiis 
carinato,  et  vibrissis  brevioribus.  Ab  omnibus  re- 
cedit  tarsis  tolis  dilute  coloialis. 

23.  N.  geniciilata  Wahlb.  griseo-fuscescens  subUis 
cinerascens,  epislomate  convexo-incurvato  ecari- 
nato,  inferne  valde  dilatato  desceiidente,  argenteo 

vel  aureo-flavesceiite,  palpis  apice  cotDpresso-di- 
latatis  exsertis,  anteiuiarnm  apice  subtus,  geiii- 
cidis,  tibiaiura  apice  metatarsisque  posticis  basi 

flavo-testaceis,  alis  cinerascentibns,  segmento 
costee  secLiiido  loiigitndiiiem  terlii  sesquiplicem 

vix  aeqnante.  (f  ?  (Loiig.  1 — 1{  lin.) 
Mas:  articulo  aiiteniia!  uni  tertio  flavo-le- 

staceo,  apice  superne  vix  iiifuscato,  abdomine 
angustato  subcylindraceo,  segmento  abdominis 

quinto  diiplam  quarti  longitudinem  asquante, 

sexto  basi  promiiiulo  coiivexo,  appendice  fusce- 
scente,  brevi,  apice  emarginata ;  femi?ia:  anlen- 
nis  suporiie  fusco-uigricantibns,  abdominis  el- 

liplici  segmento  quinto  quarlum  longiludine  pa- 
rum  excedente,  sexto  piomiimlo.  —  In  copula 

capta. 

Hab.  in  foliis  pra^sertim  Nympha3£e  nalan- 
tibus,  in  Uplandia  ad  Holmiam,  in  Ostrogolhia 

ad  Gnsum  (a  P.  F.  Waht.berg  primum  obser- 

vata)  et  in  lacu  Sörbyhohnensi  paroec.  Härads- 
hammar, satis  inlVequens. 

b)  Jlavitarsis  tarsis  omnilnis  flavo-testaceis, 

apice  tantum  snmnio  ['us(.'escentibus.  ? 
Hab. 
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Hab.  cum  a  in  foliis  Polygoni  iiatanLis  ad 

Sörbyhohii ,  I läradshammar. 

Species  valde  insignis  ob  epistoma  praeter  solitura 
inferne  dilatatum,  descendens,  late  retusum,  palpos 
apice  spathulato  exsertos,  formam  abdominis  in  mare 
prorsLis  singularem,  cylindraceo-angustatam  et  seg- 
mentum  hujus  scxtum  non  totum  inflexura,  sed  basi 
convexa  pone  qiiintum  eminens.  Haec  abdominis  in  ma- 
scnlis  fabrica  apud  proxime  sequentem  Not.  fuscam  redit, 
sed  longe  minus  exstans,  propter  segmenti  sexti  basin 
convexaiii  multo  breviorem.  —  Vertex  grisesceus  li- 
neis  laleralibus  CLineatis  nigro-fuscis.  Thoracis  dorsuin 
griseum  parum  fuscescens,  lateiibus  et  corpore  sub- 

tus cinerascentibus.  Abdomen  fuscum  lateribus  gri- 
sescens, vix  aenescens.  Thorax  feminae  coiore  fusco 

intensiore  tinctus.  Epistoma  infra  medium  sensira 
versus  apicera  in  duplam  et  ultra  partis  superioris  la- 
titudinem  dilatatum,  margine  iate  cordato-retusum , 
longitudinaliter  leniter  cönvexo-incurvatnm,  transver- 
sim  vix  convexum,  in  utroque  sexu  ssepius  argenteo- 
resplendens,  saepe  aureo  flavescens.  Vibrissas  elongatae 
subaequales,  in  omnibus,  quot  vidi,  maribus  7,  in 
feminis  5  1.  6.  Antennae  breves,  quarta  epistoQiatis 
parte  fer€  breviores,  arliculo  tertio  in  mare  pallide 
flavo-testaceo  superne  fusco-punctato,  in  feraina  su- 
perne  late  fuscescente.  Seta  6-radiata.  Oculi  ovales. 
Pedes  griseo-fuscescentes,  apice  coxarum  anticarum, 
geinibus,  tibiarum  apice  metatarsorumque  basi  flavo- 
testaceis,  geniculis  pedum  posteriorum  in  femina  saepe 
tantum  flavo-punctatis  basique  metatarsorum  angu- 
slius  testacea.  Segmentum  costae  secundura  manifeste 
tertio,  nec  ta  men  dimidio,  longius. 

b.  dififert  modo  tarsis  pedum  omnium  flavo-testa- 
ceis,  apice  summo  fuscescente.  Primo  adspectu  ab  a 
satis  aliena  videtur,  sed  omnibus  notis  piincipalibus 
convenit.  Feminas  tantum  prehendere  mihi  contigit, 
sed  epistomate  tum  argenteo  tura  aureo-flavescente. 

b)  segmeTito  costali  secundo  tertium  suhcequante, 

24.  N.  fusQa  fusco-nigricans  pedibus  concoloribus, 
subtus  obscure  cinerea,  epistomate  convexo-sub- 
K.  V.  Akad,  HandL  i843.  1^ 
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carinato  descendente  subargenteo,  antennis  nigris, 
alis  cinereis,  segrnento  costae  secundo  lertium 

vix  excedente.  &  ?.  (Lung.  1  lin.) 

Mas:  abdomine  angustato  subcylindraceo , 

segrnento  quiiito  duplam  fere  quarti  longiludi- 
nem  cequaiite,  sexto  basi  convexa  promiiiulo, 

appendice  brevi  feiruginea  bifida;  /ez/z/^öf;  seg- 
rnento abdominis  qiiinto  quartnm  aequante, 

sexlo  ammlato  manifeste  piorainente.  ̂  

(Long.  1  lin.) 

Hab.  in  foliis  natantibns  Nvmpheae  et  Po- 
lygoni  amphibii  in  lacu  SörJjjbolmensi  paroec. 

OslrogoLliias  Häradsbammai',  sat  copiose. 

Abdominis  forma  in  masciilis  angustata  proxime 

affinis  pi-aecedenti.  Corpore  obscuro,  fere  unicolore  pröe 
omnibus  insi^nis.  Vertex  nigricans  subnitidiis^  lineis 
lateralibus  cunealis  latis,  atris.  Dorsiim  thoracis 
fiisco-nigiicans,  certo  situ  e  griseo  fiiscum,  subopa- 
ciim.  Latera  thoiacis  et  corpus  subtus  obsciire  cine- 
rea,  obsciirius  coloi  ata  quam  in  ulla  alia  specie.  Ab- 
domen  nigricans,  siibnitens  nec  aenescens.  .  Pedes  nigri- 

ca ntes,  peiparum  grisescentes,  tarsis  nigris.  ■ —  Epi- 
stoma  transversim  convexiim  ,  medio  longitudinaliter 
protrusum  et  binc  apparenter  obUise  carinatum,  ver- 
SLis  apicem  modice  dilatatum,  descendens.  Vibrissae 
5  sat  conspiciioe.  Antennae  nigrae  ai  ticiilo  teitio  siib- 
quadiato,  apice  paiiim  rotundato,  basi  intiis  cinera- 
scente.  Seta  7-radiata.  Alas  obscuratae,  obscuriores 
quam  antecedentis ,  nervis  nigris. 

Obs.  In  consortio  N.  fuscce^  jam  descriptae,  i-aris- 
sime  Hydrelliam  biiic  omnino,  ut  videbatur,  similcm, 
sed  tarsis  et  articulo  anlennarum  tertio  in  mare  fla- 
vo-lestaceis  discedentem,  inveni.  Deinde  in  lacu 
coenoso  Holmiensi,  Clara-sjö  appellato,  ubi  N.  fusca 
tarsis  et  antennis  in  utroque  sexu  nigris  distincta  vix 
adest,  cum  celeb.  Prof.  P.  Fr.  AVahlberc  utrumque 
illius  sexuni,  folia  jXymph.  luteae  visitantem,  neque 
rarum  obseivavi.  Jure  igitur  quseritur,  an  ab  Hydr. 
fusca  specie  diversa  babenda  si  t.     Ut  observatoribus 
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ulteriori  examini  ansa  detur,  interea  sequentibus  notis 
designetiir: 

N.  JSjmphece  fusco-nigricans  subtus  cine- 
rea,  epistomate  convexo-subcarinato  descen- 
dente  subargenteo,  tarsis  fla  vo-testaceis, 
alis  cinerascentibus,  segmento  costae  secun- 
do  tertiuni  vix  excedente.  ?  (Long.  vix 
1  lin.) 

Mas:  abdomine  angustato  subcylindraceo, 

segmento  quinto  duplam  fere  qiiai  ti  longitu- 
dinem  ̂ quante,  sexto  basi  convexa  promi- 
nulo,  antennarum  articulo  tertio  llavo-te- 

staceo;  femina:  segmento  abdominis  quinto 
quartum  aequante,  antennis  nigris. 

Gorporis  forma  et  colore  ad  N.  fuscam  proxime 
accedit.  Paullo  tamen  minor.  Alae  etiam  minus  ci- 
nerascLint,  et  nervus  longitudinalis  secundus  fere  ali- 
quantum  longior.  Tarsi  saltem  posteriores  fere  toti 
pallide  testacei,  antici  interdujn,  basi  excepta,  fusce- 
scentes.  In  mare  antenoarum  articulus  tertius  totiis 

flavo-testaceus  el  margo  segmenti  abdoininis  quinti 
margini  quarti  fere  parallelus,  nec  ut  in  N.  fusca 
oblique  adscendens.  Forma  igitur  segmenti  quinti 
magis  normaliter  annularis  diversitatem  a  N.  fusca 
prodere  videtur. 

25.  N.  grisea  Wahlb.  grisea  subopaca,  vitta  ab- 
dominis dorsali  fusca,  epistomate  planiusculo 

superne  obtuse  convexo-subcarinato  descendente 
albo  vel  flavo,  antennis  nigris  medio  pallidis, 

segmentis  abdominis  posterioribus  aequalibus, 

troclianteribus  tibiisque  opaco-testaceis,  bis  gri- 
seo-annulatis,  alis  subbyalinis,  segmento  costce 
secundo  tertium  longitudine  vix  excedente.  $ 

(Long.  1  — U  lin-) 

Mas:  abdominis  angustati  lineari-oblongi  seg- 
mento sexto  inflexo  minimo  triangulari  convexo 

apice    acutiusculo,  dimidiam   partem  segmenti 
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quinti  asquante,  aiiteniiarum  articulo  tertio  pal- 
lide  testaceo,  apice  snperne  fuscescente ; /ezTi/^ö!  ; 
abdornine  ovaLo  acuminato,  antennarum  articulo 

tertio  basi  angustius  pallido. 

Not.  grisea  P.  Fr.  \'\  ahlberg  in  litteris. 

Hab.  in  foliis  plantarum  aquaticarum,  Nym- 
pheae,  Poljguni,  Potamogeti  passim  frequens, 
primum  a  celeb.  P.  F.  Wahlberg  observata  ad 
Gusum,  deinde  alibi  in  Oslroeolbia. 

Statiira  corporis,  praeter  solitiim  angustata,  prae- 
sertira  niaris ,  colore  abdotninis  et  thoracis  in  lateri- 
bus  griseo,  segmentis  posterioribus  in  utroque  sexu 
subaeqtialibus,  sexto  maris  minuto,  valde  insignis  et 
ab  omnibus  divergens.  —  Vertex  fuscescens,  lineis  la- 
teralibiis  cuneatis  obsoletioribus.  Dorsura  thoracis 

griseo-fuscescens,  interdnm  fere  fuscum.  Corpus  sub- 
tus  magis  minusve  e  griseo  cinerascens.  Media  abdo- 
minis  pläga  a  basi  ad  segmentura  quintum  fusca.  Epi- 
stonia  breviiisculum ,  dupla  antennaruni  longitudine 
pariiin  longias,  supeine  convexum  et  hinc  apparen- 
ter  obfuse  carinatnm,  inferne  planiusculum ,  modice 
dilatatnm,  in  utroque  sexu  sive  album  sive  flavura. 
Macula  frontaiis  epistomati  concolor  vel  flavo  parum 
dilutior,  albescens.  Vibrissse  4  satis  conspicuae,  quinta 
infima  brevissima.  Palpi  vix  nisi  proboscide  reclinata 
exserti.  Antennaruia  aiticulus  tertius  apice  rotunda- 

tus, suborbicularis.  Seta  6-rarissime  7-radiata.  Tro- 
chanteres  omnes  testacei.  Femora  grisescentia ,  intus, 
ut  solenne  est,  nigra  nilida.  Tibice  opacae,  sordide  te- 
staceae,  intermediae  plerumque,  interdum  etiam  posticse 
immaculatae,  anticae  tamen  et  posticae  ut  plurimum 
grisescente-annulatae,  basi  apiceque  summis  tantum 
teslaceis.  Verum  tibiae  intermediae  etiara  haud  raro 

qua  maximam  partem  grisescunt.  Tarsi  fuscescentes, 
interdum  basi  et  saepe  intus  magis  minusve  sordide 
testacei.  Alae  subcinerascentes.  —  A  i\ot.  griseola  et 
N.  incana^  ad  quas  colore  quodammodo  accedere  vi- 

deatur, diilert  nervö  alarum  secundo  multo  breviore, 
abdomine  magis  angnstato,  antennis  brevioiibus  me- 
dio  pallidis,  epistomate  minus  con\exo,  colore  tibia- 
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rum  ac  metatarsorum ,  segmento  abdominis  sexto  mi- 
nulissimo,  convexo,  triangulari. 

26.  N.  laticeps  nigrofusca  subtus  cliierea  abdomi- 
ne  cenescente,  epistomate  planiusculo  supeiiie 
subcarinato,  inferne  modice  iiiflexo-dilatato  de- 

scendente,  opaco  vel  pallide-testaceo  vel  albi- 
cante,  macula  frontali  albicinte,  segmento  ab- 

dominis quinto  duplam  et  ultra  quarti  longitu- 
dinem  asquante,  articulo  antennarum  tertio  sub- 

tus, trochanteribus,  coxis  anticis  tibiis  tarso- 

rumque  posteriorum  basi  pallide  testaceis,  alis 

subhyalinis,  segmento  cosloe  secnndo  tertium  lon- 

gitudine  parum  excedente.  ?  (Long.  vix  1— | 

lin).  —  Fig.  24,  25  (ala  et  segmentum  sex  tum). 

Mas:  antennarum  articulo  tertio  pallide  te- 
staceo  superne  extus  fuscescente,  segmento  ab- 

dominis quinto  tria  antecedentia  longitudine 
aequante  truncato,  sexti  inflexi  appendice  ovata 
acutiuscula  testacea  ultra  tertiam  abdominis 

partem  elongata;  feniina:  antennarum  articulo 

tertio  fusco  basi  subtus  testaceo,  segmento  abdo- 
minis quinto  bina  antecedentia  subaequante,  sexto 

subprominulo, 

Hab.  in  locis  paludosis  Continental ibus  pas- 
sim sed  copiosissima  in  litoralibus  marinis,  in 

Uplandia  ad  Holmiam,  Ostiogothia  saltem  li- 
torali  ubique,  Bahusia  ad  Marstrand. 

Golore  parti iim  sat  insignis;  sed  ratio  segmento- 
rum abdominalium  posteriorum  principalem  speciei 

constituit  cliaractereui ,  quo  ab  omnibus  cereris  di- 
stingvilur.  Nam  segmentum  quintum  in  mare  triplam, 
in  femina  duplam  a^quatur  quarti  longitudinem ,  qnod 
speciei  omnino  peculiare  est  et  ab  appendice  maris 
elongata  pendet.  —  Epistoma  latius  qnam  in  ulla  alia 
specie,  respectu  scilicet  babito  magnitudinis,  unde 
etiam  nomen  de?.umtum  est,  tanttuii  superne  convexo- 
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siibcarinatum ,  carina  inferne  obsolescente,  plerumque 
in  utroque  sexu  testacenm,  inlerdum  sordide  albicans 
Vibrissae  5,  in  mare  ssepiiis  4.  Macula  frontalis  ple- 

rumque albicans,  epistomate  etiam  testaceo  sallem  di- 
]utior.  Seta  5-6-radiata.  Thorax  fuscus,  laleribus 
cinereis.  Abdomen  seneo-nigricans,  vix  virescens  sed 
sat  nitens.  Femora  grisescente-nigrirantia ,  apice  prae- 
sertim  anticorum  flavo-testaceo.  Coxae  anticae  testacese 
basi  anguste  cinereae.  Trochanteres  om  nes  testacei. 
Tibioe  posticse  basi  plerumque  extus  fuscescentes.  Me- 
tatarsus  posticus  totus,  plerumque  etiam  intermedius, 
aliquando  basis  metatarsi  antici  testacei,  apice  tarso- 
rum  et  plerumque  tarsis  anlicis  lotis  fuscis.  Alse 
subcinerascentes.  Segmentum  costae  secundum  longi- 
tudine  aliquantulum  excedit  tertium.  —  Mas  minulus, 
plerumque  tertia  parte  minor  femina. 

27.  N.  discolor  seneo-nigricans  subtus  cinerea  tho- 
racis  scutellique  dorso  grisescente,  epistomate 

planiusculo,  superne  convexo-subcariiiato,  in- 
ferne parum  dilatato,  utrimqiie  obvSolete  im- 

piesso,  candido  subopaco,  macula  verticis  con- 
coloie,  antennarum  ailiculo  lertio  subquadrato 

cum  tibiis  tarsisque  flavo-testaceo,  alis  cinera- 
scentibus,  segmento  costas  secundo  tertium  vix 

asquante        ?  (Long.  \  lin.) 

Mas:  antennarum  articulo  lertio  flavo-te- 

staceo immaculato,  segmento  abdominis  quinto 
quartum  longitudine  parimi  excedente,  sexti 

inflexi  appendice  brevissima  ovato- lanceolata 
bifida  flavo-testacea ;  femina:  antennarum  arti- 

culo lertio  superne  infuscato,  segmento  qninlo 
quartum  aequante. 

Hab.  in  Uplandia  ad  Holmiam,  Oslrogo- 
tbia  passim  frequenter,  etiam  in  marilimis. 

Minuta,  a  prcecedente  distincta  non  sol  un)  episto- 
matis  cl  tarsorum  colore,  sed  ralione  segmcntorinn 
poslicorum  abdoininalium  prorsus  dissinnli.  —  Epi- 
stoma  superne  aecpiilatum,   parum   inferne  dilat(»tuin. 
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modice  desoendens,  carina  media  versus  apicem  obso- 
lescente  et  lineolis  in  parte  inferiore  impressis,  ohsole- 
tis  duabus  notatum,  intense  album,  certo  situ  e  lu- 
teo  subiesplendens.  Vibrissae  5  sat  elongatae,  inferio- 
res  sensim  iongitiidine  decrescentes.  Antennarura 
articuliis  tertius  subqiiadratus,  apice  subtiis  rotunda- 

tus, maris  totus  flavus,  feminae  magis  minusve  su- 
perne  et  apice  fuscus,  interdum  non  nisi  levissime 
infuscatus,  fere  immaculatus.  Seta  5-6-radiata.  Tho- 

rax e  grisescente  nigricans,  opacus,  postice  subniti- 
dus.  Latera  thoracis  obscurius  cinerea.  Abdomen 

aeneo-nigrum.  Femora  giisescente-nigricantia.  Tibias 
tarsiqne  fla  vo-teslacei ,  ungvibus  tantum  summis  fu- 
scescentibus.  In  mare  basis  tibiarum  posticarum  ple- 
rumque,  in  feniina  posticarum  late,  intermediaium 
interdum  anguste  infuscata.  Alae  e  glaucescente  cine- 
rascentes.  Segmentum  costae  secunduiii  fere  brevius 
tertio. 

28.  fulviceps  oli  vaceo-fusca  subnitida  subtus 
obscure  cinerea,  epislomate  superne  angiistato 

seiisim  triangulari-dilatatu,  obtuse  cai  inato,  apice 
utrinique  impresso  vix  descendente,  fidvesceiite, 

antennis  alris,  seginentis  abdominis  posteriori- 

bus  seqnalibns,  coxis  anlicis,  trochanteribus  pe- 
diiinqne  posleriorom  metatarsis  flavo-testaceis , 
al  is  cinereis,  segmento  costoe  secuiido  tertium 

subaequante.  ?  (Loiig.  vix  1  lin).  —  Fig.  27 
(Segmentum  sex  tum  maris). 

Mas:  segmento  sexto  inflexo  brevissimo, 

appendice  brevi  cordato-emarginata ,  ultra  me- 

dium bifida,  iiiWd;  femina:  segmento  sexto  an- 
nulari  prorainulo. 

Hab,  in  graminosis  udis,  in  Uplandia  ad 

Holmiam,  Ostrogotbia  ad.  Häradsbammar  ali- 
bique  sat  frequens  sed  in  litoralibus  maiinis 
non  observata,  in  Westrogotbia  (C.  H.  Boheman). 

Egregie  distincta  species.    Characteres  praecipuos 
constituunt:  seguientum  abdominis  quintum  in  utro- 
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qiie  sexii  subaequaie,  segmeiitum  quaitum  vix  longi- 
Indine  excedens,  forraa  epistomatis  angiistati,  margi- 
nibus  lateralibus  rectilineis  teiminati,  vix  descendenlis, 
versus  apicern  in  duplam  superioris  partis  latitudi- 
nem  vix  dilatati,  distincte  carinati,  denique  segraeD- 
tum  sextnm  rnaris  brevissimum  appendice  brevi  in 
lobos  rotundatos  fissa.  Ratio  autem  segmentorum  ab- 
dominalium  posterioium  a  minutie  segmenti  sexli  at- 
qne  appendicis  derivatur,  ideoque  diversam  genitali- 
iim  in  diversa  specie  conformationem  indicat.  —  Epi- 
stoma  utriusque  sexus  aureo-fulvescens ,  interdum  di- 
lutius,  rarius  ex  albicante  flavum.  Lineola  in  apice 
epistomatis  ad  utrumque  carinoe  latus  plerumque  sat 
manifesta.  Vibrissae  tres  superiores  sat  elongatae,  2 
aut  3  inferiores  breviores.  Anlennae  atrae,  intensius 

nigro  tinctae  quam  in  aiiis  afQBium.  Seta  6-raro  7- 
radiata.  Dorsum  thoracis  fuscura  parum  nitidum , 
pectus  et  ]atera  thoracis  obsciirius  cmerea.  Abdomen 
fusco-olivaceum  vel  fere  nigricans ,  sat  nitidum,  in 
utroque  sexu  apice  acutiiiscukira.  Coxae  anticae  apice, 
praeserlira  intus,  trochanteres  omnes,  pedumque  po- 
steriorum  metatarsi,  saltim  posticorum  toLi ,  cura 
apice  tibiarum  summo  testacei.  Pedes  antici  toti  ni- 
grofusci.  Alae  fnsco-cinereas ,  valde  obscurae.  Segmen- 
tum  coslcd  secunduQ3  vix  ter  tio  iongius. 

29.  N.  Jlaviconiis  olivaceo-nigra  subnilida  subtus 
obscure  cineren ,  epistomate  planiusculo  lute- 
scente,  macula  frontali  albida,  articulo  anten- 

iiarnm  terlio  subquadrato  metatarsoque  pedum 

posticorum  flavo-teslaceis,  segmento  abdorai- 
nis  qnai  to  terlium  loDgitudine  excedeiite  quin- 
tum  SLibaequante,  alis  cinerascentibus,  segmento 
costee  secundo  teitium  aequante.  ?  (Longit. 
i  lin.) 

Mas:  aiitennariim  articido  tertio  flavo-te- 

staceo,  segmento  abdomiiiis  qiiinto  quartum  lon- 
gitudine  parum  excedente  Iruncato,  sexlo  iii- 
flexo  brevi,  appendice  bneari  carinato-convexa 
obtLisiuscida  nigricanle  incano-ti  mentosa  ,  quar- 
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tam  abdoniiiiis  partem  a^quaiite;  femina:  seg- 
mento  abdoniiiiis  acutiusculi  quiiito  quarluin 

aequaiite,  sexlo  subpiominulo. 

Not,  Jla  vicornis  Fat.lén  Hydromyz.  10? 

(secuiidum  descriptioiieiii  vix  diveisa.  Sed  lit- 
teris  testa  I  US  est  celeb.  Prof.  J.  W.  Zetter- 

STEDT  ̂ ot,  Jlavicornein  Fall.,  ceterum  pictuia 

omnino  congrnam,  a  nostra  discedere  nervö  se- 
cundo  alarum  longitudinali  longiore  segmento- 

que  costae  secuiido  inde  tertium  dimidio  exce- 
deiite,  magnitudine  fere  dupla.  Haec  certe  di- 
versa^  mibi  ignota,  in  Scania  rarissime  iiiventa). 

Hab.  in  grarainosis  udis,  etiam  litoralibus 

marinis,  passim  minus  frequens,  in  Ostrogotbia 
tanturn  observata;  sed  specimina  Lapponica,  ex 
itinere  1843  repor tata,  benigne  communicavit 
G.  H.  BoiiEMAN,  oinnibus  numeris  cum  meis 
convenientia. 

Principalem  speciei  characterem  constiluit  ratio 
inler  segmenta  abdominis  posteriora  et  anteriora  in- 
tercedens.  Scilicet  qiiarturn  et  quintiim  subaequalia, 
simul  sumta  anteriora  longitndine  excediint.  Seg- 
inentum  qnartum,  präster  solitiim  prodfictiim,  lianc 
parit  singularem  abdominis  conformationem,  a  lon- 

gitndine segmenti  sexti  inaris,  appendice  attenuata 
auctij  pendentem.  —  Epistoma  planiusculum ,  in- 
ferne  latitudine  pariim  increscens,  vix  descendens, 
obsolete  subcarinatiim,  carina  vix  conspicua  et  versus 
apicem  obsolescente,  ntrimqne  apice  obsolete  impressnm, 
interdum  e  snlfnreo  fiavescens,  sericeo-resplendens.  Vi- 
brissae  3  siiperiores  longiores,  2  inferiores  breves.  An- 
tennarnm  articulns  tertius  latitudine  vix  longior, 
apice  obtnse  rotnndatiis,  in  femina  etiam  siibinde  im- 
maculatus  1.  perparura  supeine  fuscescens,  flavo-te- 
slaceus.  Seta  6-7-radiata.  Thorax  nigricans,  parum 
nitidus.  Abdomen  oli vaceo-nigrum  1.  fere  nigiicans 
sat  nitidnm.  Latera  thoracis  et  coxae  obscnre  cinerea. 

Pedes    cinerascente    nigricantes,    puncto  genicuiojum 
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metatarsoque  postico  testaceis.  Alae  pariim  cinera- 
scentes.  Segmentum  costag  secundum  et  tertiura  fere 
definite  aeqiialia,  unde  nervus  longitiidinalis  secundus 
in  medium  vel  mox  pone  medium  alae  in  costam  exit. 

30.  N.  nigricans  aeneo-nigra  nitida  sublus  obscure 
cinerea,  epislomale  plaiiiusculo  caiidido,  anten- 
iiis  nigris  articulo  tertio  suborbiculari  basi  an- 
guste  rufescente,  segmento  abdominis  quarto 

tertium  longitudine  excedente  quintum  sub- 

aequante,  metatarso  postico  testaceo ,  alis  cine- 
rascentibus,  segmento  costae  secando  tertiura 

aequante.  (f  ?  (Long.  f  lin.) 

Mas:  abdominis  attenuati  segmento  quinto 

quartum  longitudine  parum  excedente,  appen- 
dice  se«?menti  sexti  brevissimi  lineari-ovata  ni- 

gra;  femina:  segmento  quarto  quintoque  asqua- 
libus,  sexto  annulato. 

( Hjdrellia  maura  Meigen  Zw.  Ins.  YII. 
374  conjectura  ad  banc  forte  trahi  posset.  Sed 
descriptio  nimis  incomplela). 

Hab.  in  uliginosis  pahidosis  prcecipue  in 

litore  marino,  in  Uplandia  ad  Holmiam ,  Osti  o- 
gothia,  Babusia  ad  Marstrand,  Scania. 

Proxime  nccedit  ad  praecedentem  etiara  confor- 
matione  segmentorum  abdominalium ,  at  difFei  re  vi- 

detur colore  nigro  magis  nitido,  epi?tomate  candido, 
antennis  obscurioribus,  appendice  maris  forte  minus 
attenualo  et  ma^^nitudine.  —  Epistoma  versus  apicem 
parum  dilatatnm,  superne  tenuiter  carinatum,  carina 
inferne  obsolescente ,  apice  uti  imque  obsolete  impres- 
sum,  candidum,  certo  situ  subargenteo  resplendens, 
Vibrissae  5  elongatae.  Arlicuius  antennarum  tertius 
propter  basin  an^uste  rtifescentem  in  morlius  nigro- 
fuscus  apparet.  Seta  6-8  radiata.  Macula  frontalis 
epistomati  concolor.  Thorax  nigricans,  totus  subniti- 
dns.  Latera  thoracis  et  coxae  obscure  e  nigricante  ci- 

nerea.    Abdomen  a;neo-nigrum  nitidum.    Pedes  nigri- 
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cantes  tarsis  fuscescentibus,  metatarso  posticorum  pun- 
cloqne  geniculoriim  testaceis.  Segmentum  costae  se- 
ciindum  et  nervus  longitudinalis  secundiis  fere  ut  in 
prsecedente. 

31.  N.  JlaviJabns  nigro-fusca  subtus  ciiierea,  epi- 
stomate  planiasculo,  superne  vix  carinato,  rno- 
dice  versus  apieem  di  lata  to,  lutescen  te  1.  albi- 
cante,  segmento  abdominis  quinto  quartiim  loii- 
gitudine  excedente,  antennarum  articulo  terlio, 
coxis  tibiisque  anticis,  tibiaruni  posteriorum 

apice  tarsorumque  basi  testaceis,  alis  subhya- 
linis,  seo:raento  costae  secundo  tertium  sub- 

aequante.  cr^  ?  (Long.  i  lin.) 

Mas:  segmento  quinto  quartiim  longitu- 
dine  dimidio  et  ultra  excedente,  sexli  inflexi 

brevissimi  appendice  breviuscula  träns  versim 

elliptica  convexa  apice  truncata;  femina:  seg- 
mento abdominis  quinto  quartum  parum  exce- 
dente, sexto  annulato. 

Habitat  locis  turfosis  in  Ostrogotbia  ad 
Gusura. 

Certe  quidem  ad  Not.  laticipem  (n:o  26)  accedere 
videtur;  sed  non  potest  non  distingvi  ob  segmenta  ab- 

dominis posteiiora  bieviora  et  appendicem  maris  dis- 
simileni.  —  Epistoma  superne  subangustatum ,  sensim 
versus  apieem  dilatatum,  parum  descendens,  carinula 
obsoleta  inferne  deficiente  notatum,  plerumque  lute- 

scens, aliquando  dilutius  albicans.  Vibrissae  4  I.  5. 
Articulus  antennarum  tei  tius  in  rnare  pallide  testaceus, 
exlus  ad  basin  nigricans,  intus  puncto  apicis  fusco  su- 

perne ssepe  notatus,  in  femina  superne  magis  infusca- 
tus,  tantum  basi  subtus  testaceus.  Seta  5-radiata. 
Dorsum  tboracis  e  griseo  fuscum.  Corpus  subtus  et 
latera  thoraeis  e  griseo  cinerascentia.  Abdomen  nigro- 
nitidum,  parum  cenescens.  Segmentfuii  abdominis 
quintum  in  mare  vix  duplam  qiiarli  longitudinem 
a^quatur  tertiamque  abdominis  partem  longitudine  sal- 
tim  non  excedit,    in    femina  qnarto   circiter  dimidio 
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longiiis.    Femora  et  basis    tlbiarum   posteriorura  ni- 
gricantia,  extus  pariim  grisescentia.  Apex  coxarum 
anticarum  late,  trochanteres,  tibiae  anticae  totae,  tibi- 
arum  posteriorum  apex  et  basis  taisoram  posticorura 
testacea.  Tarsi  nigro-fusci.  Aloe  cinerascentes ,  nervö 
longitudinali  secundo  brevi.  Segmentum  costae  secnn- 
dum  manifeste  tertium  non  excedit  sed  potius  tertio 
brevius.  —  Minuta,  j\ot.  discolorem  magniludine 
aequans,  N.  laticipe  minor.  Ad  hane  partiura  pictiira 
satis  qiiidem  accedit.  Sed  appendix  segment]  sexti  in 
N.  flavilabri  brevius  est,  unde  etiarn  segraentuna  quin- 
tum ,  quod  appendicem  sub  se  excipit,  brevius  et 
spgmenta  anterioi'a  paullo  magis  elongata.  Igitur  a 
N.  laticipe  revera  ditferre  videtur  2s.  Jlavilabris  epi- 
stomate  superne  mullo  magis  coarctato  et  intensius 
colorato,  segmentis  abdominis  intermediis  longioribus, 
appendice  sexti  in  mare,  qnartam  abdominis  partem 
vix  aequante,  quintoque  hinc  etiam  in  utroque  sexu 
brevioribus.  Ob  minutiem  a  N.  laticipe  caute  est  di- 
stingvenda,  et  feminae  utriusque  primo  adspectu  sat 
similes. 

32.  N,  arg/rostoma  Zetterstedt  ,  nigra  nitida  epi- 
stomate  eequilato  planiusculo  ecarinato  descen- 
dente  argenteo,  macula  frontali  concolore,  ver- 
tice  velutino  ateri  imo ,  antemiarum  articulo  ter- 

tio suborbiculari,  tarsis  fuscescentibus,  alis  sub- 

hyalinis,  segmento  costae  tertio  suborbiculari, 

tarsis  fuscescentibus,  alis  subhyalinis,  segraen^o 
costse  teitio  secundum  longiludine  excedente. 

?   (Loiig.  ̂ —1  lin).  —  Fig  26  (ala). 
3fas:  articulo  antennarum  tertio  subtus  fu- 

sco-testaceo ,  segmenlo  abdominis  sex  to  inflexo 
rainuto  brevi  nigro;  femma:  antennis  nigris, 

apice  abdominis  obtuso. 

Ä^ot.  albilabris  Meigen  Zw.  Ins.  VI ,  71 
(Discocerina  Macquart)?  iNon  dilFerre  videtur 
nisi  halteribus  albis  (in  nostra  sulphureis)  et 

alis  pure  hyaliiiis  sen  vitreis,  quae  forte  mino- 
ris momenti  existimeutur  et  a  diverso  descrip- 
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loris  judicio  1.  veluslate  speciminis  descripli 

peiident. 

Hab.  in  graminosis  uliginosis  et  scaturigi- 
nibus  passim,  in  Uplandia  ad  Hohiiiam  inque 
Ostrogothia  haud  infrequens. 

Ob  colorem  totius  corporis  nigrum  nitidura,  epi- 
stoma  angustatum,  inferne  vix  dilatatum,  descendens, 
candidissimum  argenteo-resplendens,  verticis  lineas 
laterales  magnas  antice  confluentes  aterrimas,  macu- 
lam  frontalem  inde  magis  conspiciiam,  segmentum 
costae  secundum  vtertio  brevius,  fncillime  dignoscitur. 
Vibrissae  2  sat  evidentes.  Praeterea  selula  elongata  in 
genis  ut  inträ  totam  sectionem  solenne  est,  cum  vi- 
brissis  non  confnndenda.  Proboscis  pilosa.  Antennoe 
nigvXy  in  mare  apice  subtus  fusco-pellucidae.  Seta  5- 
radiata.  Macula  verticis  media  subobsolela  puncti- 
formis,  ob  iineas  laterales  dilatatas  vix  observanda. 
Segmenta  abdominis  posteriora  in  utroque  sexu  fere 
ejusdem  longiludinis,  anterioribus  perparum  longiora, 
Pedes  opaci.  Femora  nigricantia.  Tibiae  et  tarsi  fu- 
scescentes  magis  minusve,  apices  saltim  tibiarum  et 
basis  metatarsorum  posteriorum,  e  luteo  transluscen- 
tes,  apice  tarsorum  nigricante. 

Obs.  In  Museo  Reg.  Academiae  Scientt.  Holmi- 
ensis  duo  servantur  specimina  feminea  Hydrelliae  cujus- 
dam,  utraque  Lapponica,  ob  formam  epistomatis  uti- 
que  distinctae  speciei.  Dum  penitiori  hujus  examini 
in  loco  natali  detur  occasio,  sequentem  in  modum 
interea  designetur: 

N.  Lapponica  griseo-fusca  abdomine  aeneo» 
viridi,  epistomate  superne  coarctato  obtuse  ca- 
rinato,  infra  medium  eximie  dilatato  descen- 

dente,  albicante  opaco,  macula  frontali  conco- 
lore,  antennis  nigris  articulo  tertio  suborbicu- 
lato  basi  subtus,  coxis  anticis,  tibiis  omnibus 

metatarsoque  pedum  posteriorum  flavo-testaceis, 
alis  subhyalinis,  nervö  costae  secundo  tertium 
subaequante  ?. 

Hab.  in  Lapponia  Åselensi. 
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Pedum  pictiira  Not.  laticipi  siniilis,  at  abdomine 
aeneo-viridi  metallice  nitente,  lineis  lateralibus  verti- 
cis  exiinie  nigris,  certo  situ  sericeo-atris ,  sed  praeci- 
pue  epistomate  superne  arctissime  angiistato,  protruso- 
convexo,  inferne  valde  inflexo-diiatato,  luculenter  ab 
omnibus  difFert.  —  Vibrissae  5.  Seta  antennarum  5- 
radiata.  Corpiis  subtus,  latera  thoracis  et  coxae  pe- 

dum posteriorum  plumbeo-cinerea.  Maris  ignoti  ar- 
ticulus  antennarum  tei  tiiis  ex  analogia  specierum  an- 
tecedentiuni  forte  totus  flavo-tesfaceus. 

Sectio  4'  P hily ^ria  facie  subangustata 

versus  aperturam  capitis  incorvato-dilatata ,  orbitis 
oculoruin  distinclis  augustis,  epistomate  superiie 

cariiiato,  inf  ra  niedium  tuberculato-gibberoso,  apice 
iiiflexo-coarcLato  sinuato-retuso,  esulcato,  area  in- 

termedia  anipliata  partes  laterales  subexcludente , 
praelabro  incluso,  seta  subnuda,  abdomine  basi 

planiusculo-depresso  postice  incurvato,  segmento 
quarto  anterioribus  longiore,  lobulo  alarum  abor- 
tiente,  nervö  transverso  anteriore  pone  apicem 

auxiliaris  et  ordinario  a  margine  alae  retracto  sub- 
approximatis ,  quinto  longitudinali  ad  träns versum 
ordinarium  incurvato. 

Mas:  segmento  sexto  inflexo  o  va  to,  inträ 
marginem  seginenti  quinti  incurvaturo  coarclatum 

comprehenso,  apertura  ani  basali  introrsum  elon- 
gata  nota  to. 

a)  Nigrce  nitidoe ,  epistomate  superne  nnx  angu- 
stato  Carina  tenid ^  ohsolete  gibberoso, 

33.  N.  abdominalis  nigra  nitida  subtilissime  pun- 
ctulata,  epistomate  sordide  hitescente,  articulo 
antennarum  terlio  suborbiculari ,  dorso  abdo- 

minis  basi  late  impresso,  segmento  quarto  quin- 
toque  magnis  con vexo-decli vibus ,  tarsis  p;illide 
testaceis,  segmento  costae  secundo  tertium  aequante. 

0^  9  (Long.  fere  1  lin.) 
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Mas:  sexto  abdominis  segmeiito  piano  ovato 

apertura  aiii  basali  Luberculaio,  inträ  maiginem 

segmenti  quinti  valde  incurvalum  et  coarcta- 
tum  comprehenso;  femina:  spgmentis  ultimis 
annulatis,  sub  apice  abdominis  conspicuis. 

Hab.  in  graniinosis  turfosis  udis  in  Ostro- 
golliia  ad  Häradsharamar,  et  in  Uplandia  ad 
Hulniiam  (G.  H.  Boheman)  rarissinie. 

Sat  speciosa  prnpter  corporis  forma  m  late  o  va- 
tam,  dorsum  abdominis  antice  quadrato-impressum 
postice  convexo-declive,  apicem  abdominis  incrassalum 
trancatum.  —  Epistoma  superne  impressum  cariniila 
media  distincta  snboblnsa,  medio  gibberosiim.  An- 
tennoe  declinatae  nigro-fuscae  arliculo  tertio  ex  ovali 
SLiborbicalari.  Doisum  abdominis  basi  plannm  fovea 
quadrata  communi  segmentorum  secnndi  et  tertii  im- 
pressa.  Segmenta  posteriora,  qnartiim  et  quintum, 
convexa^  transversim  ampliata,  singnlum  tertio  duplo 
longius  ,  snbaeqiialia ,  quintum  postice  subverticale. 
Hinc  apex  abdominis,  in  mare  praesertim  incrassatus 
et  truncalus.  Margo  segmenti  quinti  in  mare  insig- 
iiiter  incurvatus  et  coarctatus,  sextum  arcte  compre- 
bendens.  Pedes  nitidi  summa  tibiarum  basi  testacea, 
tarsis  saltem  posticis  pallide  testaceis  apice  infuscatis. 
Alae  cinerascentes  immaculatae.  Segmentum  costae  se- 
cundum  vix  tertio  brevius,  nervi  quarti  tertium  inter- 
medio  duplo  longius.  —  Totum  corpus  cum  vertice 
sublilissime  punctulatum.  In  segmento  abdominis 
quinto  puncta  majora,  vix  tamen  nisi  oculo  armato 
observanda. 

34.  N.  guttata  Fallen,  nigra  nitida  las  vis  subtus 

cinerascens,  epistomate  albicante,  antennis  por- 
rectis  articulo  tertio  obovato  oblique  subtrun- 
cato  subtus  testaceo,  dorso  abdominis  basi  li- 

neis  träns versis  impresso,  segmento  qnarto  quin- 
toque  convexiusculis  longioribus,  pedibus  testa- 

ceis, alis  albido-biguttatis,  segmento  costae  tertio 
secundum  longitudine  vix  excedente.  ?  (Lo^^g- 

lin).  _  Fig.  28  (ala). 
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Mas:  segmento  abdoniiiiis  quinto  suLtrian- 
giilari  apice  acutiusculo,  niargine  incurvato  sex- 

lum  ovato-lanceolatnm  compi ehendente;  femina: 
segmento  quinto  quarlum  vix  aequanle,  sexto 
annulari  sub  apice  abdoiuinis  oblusiusculi  con- 

spicuo. 

Pallén  Hydrorayz.  11.  Zetterstedt  Inse- 
cta  Lapp.  718  (Ephydia  guttata  Meig.  VI, 

1'25  ex  descriptione  Fali.éni  transscripta). 
Hab.  in  giaminosis  uliginosis  in  Lapponia 

Lulensi,  Bottnia  Septentrionali ,  Uplandia  ad 

Holmiam,  Ostrogothia  frequeuler,  Scania. 

b.  hreviconiis  epistoraate  sordide  lutescente, 

antennarum  articulo  tertio  subquadrato.  ?  — 
Fig.  29  (ala). 

Hab.  cum  a  passim  in  Ostrogothia. 

N.  ahdominali  dimidio  minor,  apice  abdominis 
parum  inflexo  iiec  incrassato.  Epistoma  paruni  trans- 
versim  gibberosumj  superne  planum  carinula  satis  di- 
stincta,  siibobtusa.  Antennse  nigrae  articulo  tertio  ba- 
salibiis  longiore,  apice  truncato,  sublus  testaceo.  Dor- 
sum  abdominis  basi  subopacura  lineis  iaipressis  nota- 

tum. Segmenta  posteriora  convexa  nitidissiraa ,  quar- 
tum  et  qnintum  majora,  quinlum  maris  subtriangu- 
lare  margine  incurvato.  Coxoe  auticae  basi  cinereae,  apice 
late,  trochanteres  et  pedes  toti  testacei ,  femoribus 
superne  magis  minusve  tarsorumque  articulis  ul- 
timis,  subinde  etiam  tibiaruai  basi,  fuscescentibus. 
Alae  cinerascenti-h  yalinse ,  minus  obscuratae  quara 
piaecedentis.  Segtnentum  costje  secundum  parurn 
tertio  brevius.  Segmentura  nervi  quarti  tertium 
intermedio  Iriplo  et  ultra  seu  fere  quadruplo  longius. 
Guttula  aiba  ulrimque  ad  nervum  transversum  ordi- 
nirium,  sed  saepissime  obsoieta. 

b.  ditFert  epistomate  sordide  lute«;cente,  antenna- 
rum articulo  tertio  abbreviato,  subqvadrato,  basales 

subaequante.    Epistoma  superne  utrimque   fere  magis 

im- 



24  i 

impiessum.  Pleruniqiie  basis  fcniorum  et  anniihis  li- 
biaium  nigro-fusca.  Nerviis  transversus  ordinarius 
versus  basin  alae  paullo  magis  retractiis,  fere  a  ute  me- 

dium a\x,  et  hine  segmentuin  quarti  tertium  inter- 
medio  quadruplo  longiiis.  —  In  nonnullis  i^-itur  ah  a 
recedif,  sed  procul  diibio  tantum  forma  varians.  Nam 
color  epistomatis  interdum  inter  lutescentem  et  cine- 
reum  ambigit;  pedum  pictma  nigrofnsca  neqiie  omni- 
no  eonslars,  et  ratio  segmen tornm  nervi  qnarti  non 
acute  definita. 

35.  punctulata  Wahlberg,  nigra  nilida,  abdomine 

depresso  obovato-dilatato  ceneo-Ccei  Ldesceote  cre- 
bre  punctulato,  epistomate  Siibcequilato  nigro 

albicante-puberulo,  apice  cariiiae  obtiisas  nudce 
nitidae  subgibberoso,  aiilenoariim  arliculo  tertio 

suborbiculari,  segmento  abdoiiiiiiis  quarto  ma- 
ximo  quiiitum  brevem  stdDob  tegen  te,  tarsis  te- 
staceis,  seomento  costae  secundo  tertium  vix 

requante.  ̂   ?  t — t 

Mas\  segmeiiti  quiiiti  margine  iiiflexo  co- 
arctato  sextuin  ovato-laiiceoiatum  arcte  compre- 
hendente,  apertura  ani  in  basi  sexti  promiiiula ; 

jeinina:  margine  segmenti  quiiiti  iiiflexo  minus 
coarctato,  sexto  annulari  inträ  marginem  quinti 
sid)  apice  abdominis  conspicuo. 

Notiph.  punctulata  P.  Fr.  Wahlberg  in 
litteris. 

Habitat  iu  paludosis  coenosis  in  Uplandia 
ad  Hobniam,  Ostrogotbla  passim  etiam  in  litore 
marino,  Scania  (J.  W.  Zetterstedt). 

Abdominis  fabrica  singalari  valde  insignis.  In 
utroqiie  enim  sexu  segmentiim  quartum  dilatatum, 
modice  convexo-decli ve,  tria  anteriora  simul  sumta 
longitiidine  aeqiiatur  et  margine  apicali  arcuato  quin- 
,tum  brevem,  inflexum  fere  obtegit.  Epistoma  parum 
inferne  dilatatum,  in  medio  apice  oarinae  nigro  nitido 
K.  V.  Akad  HandL   1843.  15 
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subtiibercuiatum.  Antennae  nigrae.  Vertex  aeneo-niger. 
Thorax  et  scutellum  siiljtilissime  reticiilatiim  pariim 
aenescentia.  Abdomen  anreo-caerLiIescens,  crebre  et  di- 
stinete  punctatum.  Totiim  corptis  cum  femoribus  ui- 
tidura,  antennis  tibiisque  opacis.  Segmentum  costse 
secundmn  tertinm  fere  aequans.  Nervi  quarti  seg- 
luentLim  tertium  intermedio  feie  triplo  longiiis. 

36.  N.  trmervis  iiigra  subnitida  abdoraine  ovali- 

oblongo  apice  nitido,  epistomate  subaequilato  al- 
bo  vix  glbberoso,  iiiieis  iateralibus  verticis  pun- 
cloque  epislomalis  iiiFra  oculos  utrimque  atris, 
antennis  porrectis  nigiicantibus  articulo  tertio 
ovato,  segmento  abdominis  quarto  duplara  terlii 

longiludiuem  Eequante,  nervö  longltudinali  se- 
cLindo  brevissimo  et  auxiliari  parallells,  segmento 

costae  secimdo  obsoleto.  ?  (Long.  vix.  ̂   lin). 
Hab.  in  litoralibus  raaritirais.  Unicum 

modo  specinaen  in  Ostrogotbiae  paroecia  Jons- 
berg prehendere  mihi  contigit. 

Certissime  distincta  et  ob  nervi  secundi  iongitu- 
dinalis  brevitalem  prorsus  insolitam  maxime  memora- 
bilis,  quare  non  praetermitleDdam  censui,  qnamvis  ex 
unico  speciraine  non  satis  tuto  dijudicari  potest.  — 
Primo  quidem  adspectu  tres  modo  io  disco  alaeadesse 
nerTos  longitudinales ,  secundnra  autem  proisus  defi- 
cere  videtiir.  Hic  tamen  revera  adest,  sed  brevissiraus, 
proxime  ad  aiixiliarem  diictus  et  raox  pone  hujus 
apicem  in  costam  excunens,  quare  ab  auxiliari  diffi- 
cilius  ocuh's  distingvitur.  —  Praecedentibus  longe  ma- 

gis angustata,  lineari-oblonga ,  nigra  subnitida,  anten- 
nis pedibusque  concolonbus  opacis,  segmentis  abdo- 

minis posterioribus  nitidis,  epistomate,  genis  verticis- 
que  medio  late,  albis.  Episfoma  angustatum  a  carina 
longitudinali  tenuissima,  inferne  incnrvaliim,  vix  gibbe- 
rosum.  Linea  juxta  ociilos  utrinjque  in  vertice.  et  ma- 
cula  minnlissima  infru  oculos  versus  gena^,  intense  atra. 
Alae  e  flavo  fuscescentes.  Ob  nervum  seoundu m  ad  au- 

xiliiw  em  quam  proximf  procedenleo] ,  segmentum  co- 
stae secundum  fere  evanescil  vel  oculis  vix  animadv  ei - 

litur.  tertinm  vero  longissimum  evadit. 
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b)  Antice  fusae  L  griseo-cinerascentes  j  episto- 
mate  super  ne  arcte  angustato  carinato-con- 
0)6X0  j  inf  ra  medium  ^ibberosOy  valde  in- 
curvato, 

37.  JN.  picta  Fallen,  nigro-fusca  abdomiae  po- 
slice  iiigro  uitidissimo,  scutello  velutiiio  atro, 

vertice  thoraceque  albo-liiieatis,  anteniiis  porre- 
ctis_,  articalo  terlio  ovalo  subtus  pedibusque  te- 
staceis,  segmeiilo  abdorninis  quarto  duplam  ter- 

tii  iongitudineni  asquante,  seginenlo  costre  se- 
cuiido  tertium  vix  excedeate.      ?  (Loi)g.  i  lia). 

Mas:  segmeato  quiato  abdoniiais  aliquau- 
tuluai  loagiore,  sexto  iaflexo  iatra  aiargiaem  in- 

curvatuni  quiati  coaiprebeaso;  femina:  apiceab- 
domiais  obtusiusculo,  sexti  aaaulati  margiae  sub 

quiato  coaspicuo. 

Fallen  Hydromyz.  f  1 .  {Eph.  picta  Meigen 
VI,  125,  ex  descriptioae  Falléni  traasscripta). 

—  Not,  pullula  Fall.  Hydroai.  11?  (forte  lisec 
liaeis  taatum  verticis  thoracisque  obsoletis). 

Hab.  ia  Ostrogotbia,  ad  Häradshaiiiniar 
pluries  lecta  ia  graaiiaosis  udis,  ia  Smolaadia 
ad  Anueberg  (C.  H.  Boheman),  Scaaia. 

Fere  in  Notiphilse  genere  minutissima.  Vertex  et 
dorsura  thoracis  brunneo-nigricantia.  Genae,  pectus 
et  corpus  subtus  albicantia.  Abdomen  basi  opaco-ni- 
gricans,  segmentis  duobus  ultimis  nigris  nitidissimis. 
Sculellum  alenimum,  opacuni,  macula  utrimque  sub 
margine  aigentea.  Lineola  tenuis  iu  vertice  jnxta 
oculos  itenitjue  lineola  in  thorace  utrimque  illam  con- 
tinuante,  sed  saepe  obsolela,  candidae.  Lineolas  verti- 

cis etiani  interdura  deficiunt.  Epistoma  convexo-gibbe- 
rosum,  versus  aperturam  capitis  eximie  incurvato-dila- 
tatum.  Segmentum  abdorninis  quartum  magnuin,  ul- 

tra duplam  tertii  iongitudinem  elongatum,  quintum 
quarto  diraidio  brevius,  versus  apicem  attenuatum. 
Coxae  anticae,  trochanteres  et  pedes  sordide  testacei, 



244 

coxis  posterioribns  nigris,  tarsis  apice  fusccscenlibii»;. 
Interdum  pedes  plus  minus  infuscati.  Alae  cinerascen- 
tes.  Segmentum  costse  secundum  tertio  perpai  um  lon- 
gius,  JNVrvus  transversus  ordinarius  ante  medium  alae 
ad  anteriorem  approximatus.  Igitur  segmentum  ter- 
tium  nervi  quarti  saltim  quintuplam  intermedii  lon-^ 
gitudinem  aequatur. 

38.  N.  flavipes  Fallen,  grisea  opaca  thorace  fu- 
scolinejito,  abdoraioe  postice  nigro  nitidissimo, 

epistomate  testaceo  albido-puberulo,  antenna- 
rum articalo  tertio  superne  infuscato  pedibus- 

qne  flavo-testaceis,  seginento  abdominis  quarto 
duplam  saltem  tertii  Jongitudinem  requante, 
costae  secnndo  tertium  vi  k  duplo  longitudine 
excedente,  nervis  transversis  alarum  infuscatis. 

^  ?  (Long.  ̂   iin). 

Mas:  antennarum  ariiculo  tertio  pallide 

leslaceo  vix  infusccti.o,  segmento  abdominis  quarlo 
duplam  cum  dimidio  tertii  longitudinem  aequante, 

sexto  infiexo  nigro;  fendna:  antennarum  arti- 
culo  tertio  fuscescente  basi  subtus  testaceo,  seg- 

mento quinto  breviore,  sexto  annulato  promiuulo. 
Fallen  Hydromvz.  19.  Metgen  Z\y.  Ins. 

VI,  123  (Eph}'draJ.'^  ~  Fig.  30  (ala). Hab.  in  paludosis  graminosis  pratisque  udis 

in  Dalekarlia ,  Uplandia  ad  Hobiiiam,  Ostrogo- 
tbia  ad  Häradsbamroar  et  Gusum,  Smolandia, 

Oelandia,  Scania. 

Verlex  et  thoracis  dorsum  grisea.  In  thorace  li- 
neohe  quinque  tenuissimae  fuscce,  parum  evidentes. 
Genae  et  coipus  sublns  cineiascentia.  Scntcllnm  llio- 
raci  ooncolor.  Abdomen  nigrum,  seffmentis  Iribus 
basalibus  griseo-oinerascentibus  subopacis,  quarto  quin- 
toque  ac  feminae  sexto  aeneo-nigris  valde  nitidis.  Epi- 
stoma  superne  coarolalum  eonvexo-carinalnm ,  infra 
medium  con vexo-gibbei  osum  vei  su>  apertin'am  incurva- 
to-dilatatum  ,  proprie  sordide  testaceiim  >ed  indumento 
albido  tenuissinio   teetum.     Pedes    loli    testaceo-fla vi , 
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coxis  posterioiibus  et  ailicnhs  tarsoriim  duobiis  ulli- 
luis  extns  nigris.  Alae  ilavesceiite-subliyalinoe ,  piinclo 
ill  apice  nervi  auxiliaris  nervisqne  transversis  nigris. 
Segmentuin  costoe  secundum  tertio  fere  duplo  longiiis. 
Ner  v  US  transversus  ordinaritis  in  medio  fere  1.  mox 

pone  medium  alae  situs.  Inde  nervi  transversi  ita 
invicem  remoti ,  ut  segmentum  terlium  quarti  lon- 
gitudinalis  triplam  et  ultra  intermedii  longitudinem 
aequetur. 

39.  N.  feniorata  grisea  opaca  thorace  fusco-line- 
alo,  abdomiiie  postice  uigro  iiitido,  epistoojate 

testaceo  albido- puberulo,  antennarum  articulo 
tertio  superne  infuscato  tibiis  tarsisque  pallide 
testaceis,  pläga  alarum  discoidali  albida,  ner  vis 
transversis  infuscatis,  ses^mento  costoe  secuudo 

sesquiplicem  iertii  lonoitudinem  vix  aequante. 

(Long.  4-  lin.) 

^ioi.  Jlavipes  jS  Fallen  Hydromyz.  12.  — 
Fig.  31  (a la). 

liab.  in  graminosis  udis,  ut  videtur,  rara, 

in  0->trogothia  ad  Häradshammar,  Smolandia  ad 
AiUieberg  (C.  H.  Boheman)  Scania  (?  C.  F. 
Fallen). 

Mas:  segmento  quarto  tertii  duplam  ion- 
gitudineäu  aequante,  quintum  longitudine  exce- 
denle,  sexto  parvo  inflexo;  femina:  segmento 

quarto  quintoque  subnequalibus,  tertii  sesquipli- 
cem longitudinem  aequaiitibus. 

Specie  a  Not.  Jlavipede  Fallen  difFerre,  quemad- 
snoduji)  ipse  vir  heatus  I.  c.  fere  indicat,  nullum  est 
dubiuni.  Corporis  quidem  statura  et  colores  fere 
eadem.  Sed  differt  ratione  tam  segQientorum  abdo- 
minalium  tertii  et  quarti,  praecipue  in  mare  exstante, 

quam  segmentoium  costah*um,  situ  oervoriim  trans- 
versorura  et  feraorum  alarumque  colore  diversis.  — 
Epistoma  fere  ut  in  ̂ .  fiavipede^  forte  inferne  oiinus 
compresso-incurvatum,  vibrissis  evidentioribus.  Thorax 
tenuissime  tri-lineatus.    Abdorainis  tria  segmenta  ba- 
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saiia  (ineiea  opaca,  posteriora  oninia,  etiam  ultima 
leminge  vaginam  ambientia,  nigra  nitida,  sed  minus 
polita  qnnm  in  ̂ .  Jlavipe.de.  Alae  cinerascentes,  inter- 
stitiis  inter  nervLim  lon;^itudinalem  tertium  et  quin- 
tum  a  basi  alje  ullia  medium  albidis,  breviores  quam 
in  affinibus  N.  Jlavipede  et  C.  ni^ricauda.  Nervus 
secnndus  longilndinalis  brevior.  Seomentiim  costa?  se- 
cundum  non  quidem  sesqni  sed  sal  tim  quarta  part  e 
longins  tertio.  Nervus  transversus  ordinaiius  pone 
medium  alae  remotior  a  nervö  anteriore,  ita  ut  st-g- 
raentum  tertium  nervi  quarti  vix  duplam  intermedii 
longitudinem  a^quetur.  Coxae  anticae  posterioribus  con- 
colores,  apice  summo  vix  testaceae.  Feraora  fusco- 
nigi  icanlia  basi  apiceqne  summis  testaceis.  Tibiae  po- 
steriores  fusco-nigro  annulatae.  Tarsorum  articulus 
uitimus  ex  tus  niger. 

40.  N.  interstincta  Fatlén,  fuscescente-cinerea 

opaca  ahdomine  nigio  nitido,  epistomate  albi- 
rante,  antennis  apice  supeine  infuscatis  pedi- 
busqiie  pallide  testaceis,  alis  albicantibus  macu- 
iis  interstitiorum  pnnctiformibus  fuscis  obsoletis, 

segniento  costae  tertio  secundum  longitudine  ex- 
cedente.    (Long.  fere  1  lin.) 

Fallen   Hydromyz.    12.    —  Meigen  Zw. 
Ins.  VI,  122  (Ephydra)  ex  Austria. 

Hab.  in  Scania  et  in  Gottlandia   (J.  W. 

Zetterstedt)  rarissiraa. 

Vivam  non  vidi,  nec  Disi  specimina  diu  in  mu- 
seo  asservata  exanoini  subjicere  fuit  licitum,  quare 
nec  de  colore  segmentorum  abdominis  basaliura  nec  de 
ratione  segmentorum  tertii  et  quarti,  quod  tamen  in 
hac  grege  ad  speeiera  definiendara  magni  est  raomenti, 
tutura  judicium  ferre  valeo.  Sed  principalera  cara- 
cterem,  quo  ab  omnibus  in  sua  serie,  quot  novimus, 
dignosci  potest,  praebet  nervus  secundus  alarum  lon- 
gitudinalis  brevis.  Is  enim  mox  pone  medium  alae  in 
costam  exit,  unde  segmentum  costae  secundum  mani- 
feste  brevius  est  tertio.  Nervus  transversus  ordinarius 

pone  medium  alae  situs;  quare  segmentum  tertium  nervi 
quarti  iritermedio  tantum  sesqui  longius.    His  a  Not. 
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punctatO' nervösa  accurale  distingvitur.  —  Thoracis 
dorsum  in  diu  mortnis  obscurum  I.  fere  nigrum  ap- 
paret,  queuiadiijodum  describitur  F^ll.  Hydrorayz. 
I.  c.  Sed  sane  e  fusco  cinerascit.  Ad  hane  cinera- 
scentiura  seriem  perLinere  praeterea  testatur  epistoma 
snperne  coarctato-carinatuiu ,  infra  medium  valde  gib- 
berosum  ,  epistomati  praecedentium  omnino  siiuiie.  An- 
tennse  totae  palliclse ,  apice  superne  acutiusculo  fusce- 
scente.  Feiiiora  flavo-testacea.  Tibiae  et  tarsi  pallide 
testacei.  Alae  breves,  abdomen  parum  superantes, 
albidae.  Maculae  punctiformes  fusco-nigricantes  obso- 
letae,  duae  inter  iiervum  2  et  3,  in  niedio  interstitii 
approximatoe;  duae  inter  nervum3et4,  allera  in  nervö 
transverso  anteriore,  altera  versus  apicem  alae;  dua; 
ad  raarginem  alae  interiorenj,  allera  pone  transversuin 
ordinarium,  alteia  inter  nervum  quintum  et  rnargi- 
nem.  Praetirea  basis  transversi  ordinarii  obsolete  in- 
fuscalus  et  punclum  minutum  nigricans  in  apice  nervi 
auxiliaris, 

41.  N.  punctato-nervosa  Fall.  grisea  opaca  abdo- 
mine  postice  iiigro  nitidissimo,  epislomale  te- 
staceo  albido-piilverulento,  antennis  apice  infu- 
scatis  pedibusque  paliide  testaceis,  segmeiito  ab- 
dorainis  quarto  duplani  et  ultra  tertii  longitu- 
diiiem  asquante,  alis  elongatis  albicantibus  ad 

nervös  loiigitudiiiales  nigro-punctatis,  segmento 
costae  secundo  tertii  sesquiplicem  longitudinem 
fere  excedente.       ?   (Long.  |  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  convexo- 
iiicorvato  acutiusculo,  sexto  inflexo;  femina: 

segmento  quarto  parum  breviore,  quinto  obtu- 
so,  sexto  annulari  subprominulo. 

Fallen  Hydromyz^  12.  Meigen  Zw.  Ins. 
VI,  123  e  Scania. 

Hab.  polissimum  in  aridis  (secundum  J. 
W.  Zettersedt)  Scanias,  neque  in  alia  Sueciae 
provincia  haclenus  visa. 
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Vt  i  tex  ,  dorsuni  thoracis  et  sciitellum  e  lulescente 

grisca.  Segmenta  abdominis  basalia,  primum  et  se- 
cimdiim  tota,  tertium  iDedio  dorsi  griseo-cinerascentia, 
qaarlum  et  quintiim,  cum  lateribus  tertii  et  postremis 
ieminae,  nigra  valde  ni  lida.  SegmentLim  quartum  ma- 

ximum, tria  fere  anterioia  ssquans,  quintum  circiter 
dimidio  brevius  quai  to,  in  mare  paullo  longius  quam 
m  femiiia.  Episloma  superne  siib  antennis  ievissime 
suicatum,  apice  inflexum  vix  compressiusculum ,  vi- 
brissis  sal  evidcntibus.  Antennse  pallide  testaceje,  aj- 
ticulo  ttirtio  ovali,  magis  elongato  quam  in  affinibus, 
apice  tantum  superne  leviter  infuscato.  Pedes  pallide 
testacei,  co)iis  posterioi  ibus  cinerascentibus.  Alaeabdo- 
mine  fere  duplo  longiores,  albicatites.  Neivi  trans- 
veisi  nigro-ponctati.  In  interstitio  nervorum  secundi 
et  tertii  paria  3  b  4  punctorum  nigrorum  sub- 
quadratonim,  intus  confluentium.  Ad  nervum  quar- 

tum puncta  circiter  3  in  interstitio  tertii  et  quarti,  et 
in  interstitio  quarti  et  quinti  unicum.  Segmentum  co- 
stse  secundum  tertio  dimidio  saltem  longius.  Nervus 
transveisus  ordinarius  fere  ante  medium  alae  ad  aulc- 
riorem  app)  oximatus.  Inde  segmentum  nervi  quarti 
tei  tium  triplau)  intermedii  longitudinem  aequatur.  Igi- 
tur  nervö  longitudinali  secundo  magis  elongato  nervis- 
que  träns versis  magis  approximatis  haec  species  accu- 
rale  distingvitur  a  Not.  interstincta. 

42.  N.  nigricauda  griseo-cinerascens  opaca  abdo- 

rnine postice  nigro,  epistomate  fiavescente  al bido- 
piibeiLilo,  antennarum  articulo  teitio  tibiis  tar- 
sisque  oailide  testaceis,  segmento  abdominis 

elongati  quarto  tertium  dimidio  excedenle,  alis 

cinerascentibus  interstitio  nervi  quarti  quinti- 

que  obsolete  albldo-byalino,  segmento  costcC  se- 
cundo  triplam  tertii  longitudinem  aequante.  cf  ? 

(Long.  I  lin.) 

Mas:  abdornine  angustato,  segmento  quinto 

quartimi  subaequante,  sexto  inflexo  minuto;  fe- 
mina:  abdomine  ovalo  apice  subobtuso,  seg- 

mento quinto  parum  bieviore,  sexlo  annulari 
subprominulo. 
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Hah.  ill  oiaminosis  ulis[inosis  rara,  in 

Osti  ogothia  ad  Sudercopiam,  Gusum  et  Härads- 
hammar,  Scania  (G.  J.  Sundevall). 

Affinis,  ut  videtdr,  et  Eph.  poslicatce   Meigen  et 
IVot.  vittipenm  Zettebstedt.    Ab  hac  difFerre  videtur, 
nervö  longitiidinali  alariim    secundo   brevioie,  inter- 
sliJio  nervoriim  seciindi  et  lertii  vix  griseo,    sed  fere 
concolore,  inlerstitio  autem  quarti  quintique  ex  albido 
hyalino,  pedibus  diliitioribus,  nervö  transverso  ordi- 
nario  forte  paullo  remotiore  a  basi  alae.    In  descrip- 
lione  Eph.  posticatce  Meig.  desiderantnr   notae  princi- 
pales   a    pioportione   segnientorum    abdominalium  ac 
njensiira  et  silu  nei  voruin  in  ala.    Sed  antennse  fuscce 
1.  brunnece  i   epistoma  Icete  fl  avi  un ,   femora   et  tibiae 
ni^ra^  qud^ns  siiam  speciem   designat  Meigen,  neuti- 
qiiam  nostias  Not.  ni^ricaudce  competunt.    Ttaqne  di- 
versam  habere  baclenus   cogor.  —  Epistoma  siiperne 
angustatuni,  obtnse  carinatiim,  ulrimque  sidcatum ,  m- 
ferne  compresso-coarctatuni ,  albicans,  at  pube  teniiis- 
sima  albida  detrita  flavescens.    Orbita  oculoi  iim,  ut  in 
tota  feie  hac  serie,  albicans,   epistomati  integro  con- 
color.    Antennartiin  articulus    tertins    paibdus,  apice 
parnm  fuscescens.    Verlex,    dorsnm  thoraois   et  scu- 
telbim  grisescenlia.    Latera  tboracis  et  tria  anteriora 
abdominis  segmenta  cinerea.     Segmentum   quartiun  et 
quintum  nigra,  quartiim   parum  nitens  subcinerascens, 
quintum    magis    politum.     Segmentiim   quRrtno»  non 
dnplam  sed  fere  sesqiiiplicem  tertii  longiludinem  aequa- 
tur,  quinliim  in  niare  versus  apicem  atteniiatam,  qnarto 
vix,  in  femina    paiillo  breviiis.     Coxce   anticae  apice, 
tibiae  et  tarsi  pallide    lesfacea.     Femora  fusco-nigri- 
cantia.    Tarsoriim  ar-icnli  dtio  uitiini  nigricantes.  Alae 
non  pnre  byalinöe,  ̂ ed  fere    cinerco-il:!\ icatifes  nervis 
longitiidinalibus  fuscescentibns ,    Iransversis  (Yiscis  nec 
infiiscatis.    Inte^'^titillln  nervi  qiiaiti    et   qiiinti,  piae- 
sertim  certo  silu  visunj,  dilutius  et  ex  albido  feie  hy- 
alinnm.     Interstitiuni  secundi  et  tertii    veisus  apicem 
alae  interdum   fu^cedine    (enuiter    inqiiinatiir.  Neivus 
longitudinalis  secundus  magis  elongatus  qusm    in  om- 
nibus    antecedentibus,  forte  brevior  qiiam  in  N.  vitti- 
penni  Zett.    Nervus  transversus  ordinarius  pone  me- 

dium alae  situs.    Segmentum  nervi  quarti  tertium  du- 
plam  inlermedii  longitudinem  vix  excedit. 
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43.  N.  vittipennls  Zetterstedt,  "cinereo-grisea , 
tliorace  subvittato  abdoraine  postice  nigro,  an- 
tennis  subtus  iarsisque  flavis,  alis  cinereu-hya- 
linis  ner  v  is  träns  versis  vittaque  longitudinali 

inträ  costam  fuscis/'  (segmento  costae  secundu 
fere  quadruplicera  tertii  iongitudinem  squante). 

0^  9  (Long.  I  lin.) 

Zetterstedt  Ins.  Lapponica,  718. 

Hab.  in  Lapponiag   Tornensis   et  Umensis 

graminosis  rarius  (J.  W.  Zetterstedt  1.  c.) 

Mihi  ignota.  Speciem  hujiis  seriei  esse  pro  certo 
colligitiir  tam  ex  coiore  thoracis  quam  segraentoiuro 
abdominaliuoi  po.sterioruni.  E.atio  segraeniorum  ab- 
dominalium  tertii  et  quarti  latel.  Attamen  ex  proportio- 
ne  et  situ  nervorum  in  alis  potissiumm  cnlligitnr  specieoj 
esse  ab  omnibus  ceteris  distinctara.  ISaoi  lilteris  be- 
nigne  datis  asseverat  celebb.  Zetterstedt  segmeDlum 
coslte  secundum  qnadrupiam  fere  teilii  Iongitudinem 
assequi,  qiio  indicatur  nervi  secundi  longitudinalis  lon- 
gitLido  major  quam  in  ulla  affinium  specie.  Eodem  ocu- 
latissimo  teste  nervus  transversus  ordinarius  in  raedio 

alae  situs  est  et  segmentum  nervi  quarti  tertiura  du- 
plam  intermedii  Iongitudinem  aliquantulum  excedit. 
Interstitium  nervi  secundi  et  tertii  coiore  flavicanle- 
cinereo  I.  griseo  a  coiore  alae  cinerascente  discedit, 

unde  vittag  longitudinalis  infuscatae  species  oritui'.  Tria 
se^menta  abdominis  posteriora  nigra  nitida.  Pedes 
nigricantes,  tarsis  flavis  articulo  ultimo  nigro.  —  Jam 
observavit  Ins.  Lappon.  anctor  N.  vittipenncm  suam 
Eph.  posticatx  ÄIeigen  affinem  esse.  Utique  haec  in 
variis  diffeit.  Descriptio  auieni  Meigeniana,  ut  ple- 
rumqne  accidit,  notas  in  hac  serie  principales  silentio 
praeterit.    Certe    antecedenti  nigricaudae  proxima 
et  forte  ab  hac  specie  non  differt,  quoniam  nec  in 
N.  ni^ricauda  omnino  deest  infuscatio,  licet  ceilo 
lantum  situ  conspicua,  versus  apicem  interstitii  nervi 
secundi  et  tertii.  Sed  utramque  seorsim  proponeie 
satins  duxi,  dum  liceal  rationem  segraentorum  et  co- 
stalium  et  abdominalinm  comparare. 
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4.  P 8  Hopa,  Caput  träns versum,  versus 
aptirturam  coarctatum,  aiitice  convexum.  Vertex 
coiivexus,  apice  cleclivis,  postice  setiger.  Epistoma 

superne  pes  pendiculare,  iiiferne  convexo-incurvaltnn 
vibrissis  dislanlibus  utrimque  per  paria  oppositis, 
apice  retusnm.  Apertura  oris  elliptica,  postice 
truiicata,  margiiie  subperpendiculari.  Prcelabrum 
inclusuni. 

Sectio  1.  Clasiopa,  orbitis distiiictis ,  epi- 
stomate  ia  medio  transversim  convexo-protube- 
raiite,  superne  carinato  utrimque  foveolalo-sulcato, 
iiiferne  vibrissis  piuribus  per  paria  oppositis  mu- 
ricato,  segmentis  abdominis  interiuediis  subasqua- 
libus,  antennis  subsessilibus  articulo  secundo  se- 

tula  tertio  breviore  apiculato,  seta  ordinär  ia  radi- 
ata,  nervö  transverso  ordinario  a  marginc  remo- 
tiori,  in  medio  fere  alce  sito. 

Mas:  segmen  to  abdominis  sexlo  inflexo  quin- 

tum  aequante,  subtriangulari,  apice  acuto,  inträ  mar- 
ginem  quinti  comprelienso. 

a)  abdomine  oblongo, 

1.  Ps.  cinerella  Bohemån,  grisescen  t  e-cinerea  abdo- 
mine nigrioante  apice  nilido,  epistoma  te  superne 

obtuse  carinato,  vix  gibberoso,  dilute  griseo,  vi- 
brissis utrimque  duabus  elongatis,  antennarum 

articulo  tertio  sordide  tarsisque  e  flavo  testaceis, 

segmento  costae  secundo  tertium  longitudine  di- 
midio  et  ullra  excedente.  cf  (Long.  i  lin). 

Hab.  in  uliginosis  Lapponiae  Lulensis,  ad 
Quickjock  1843  a  celeb.  G.  H.  Boheman  detecta 
et  benigne  communicata. 

Species  valde  uieniorabilis.    Ob  colorem  coiporis 
abdominisque  praesertim  gpice  nigri  nitidi,  piimo  ad- 
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speclu  Pbil  ygria>  e  sene  g^isco-ciuel■a^cenl^urll ,  iiu- 
primis  TSot.  ni^ricandam  et  procul  diibio  eliani  A'  t. 
vittipmneJu  Zetterst.  in  iiiemoi  iam  revocal ,  et  ciun 
his  ioite  confundi  po^iset,  nisi  animad vertalur  ad  di- 
versam  episloiiialis  foj-mam  atque  rationem  segraen- 
lorum  abdoniinaliLim.  Itaque  io  serie  specieium  na- 
tiirali  in  exordio  huius  sectionis  collocanda.  Sed  lo- 
cum  legitimum  in  seclione  Glasiopaium  probant  ver- 
tex  eximie  declivis,  epi>loina  superne  baud  coaJctatLim, 

vibrissae  distan  tes  bince  setiforoies,  setula  apicab's  ar- 
ticLili  antennarum  secundi  distincta,  segmentiim  abdo- 
minis  quartum  et  tertiuna  subaequalia,  quintuni  lon- 
gius  *).  —  Yei  tt-x  griscNcens  hneis  lalerabbus  di>tin- 
clis  fusce^cenlibus.  Pars  poslica  verticis  horizontalis 
brevis,  duplici  setaium  oidine  transver^o  ornala,  an- 
tica  \alde  deulivis  Iriplo  longior,  nuda.  Epi^toma  Icete 
i.  hUesci-nte-gi  iseutii,  laliusculum,  laliludine  sallem  nou 
ultra  dimidium  lonoius.  inferne  modice  dilatatinn, 

snperne  ntritnqne  impres>'i!n,  obsoiftins  obtnse  carina- 
tuni,  in  medio  vix  gibberosum,  infenie  parnm  infle- 
xiun ,  ideoqne  nndto  magis  ieqiiale  qnain  epistoma 
Psii.  ohscurellce  el  reliquciriim  liiijus  seclionis  speeit- 
rum ,  ad  epistoma  propriai  um  P>iloparuuj  satis  acce- 
dens.  Vibii^-cT  infra  medium  epistomalis  ulrimqiie 
dnae,  salis  elon^ake,  et  prasterea  infima  iiiinutissima. 
Antennarum  ai  ticnlds  tt-i  tuis  te^taceo-fuscescens ,  e\ 
os  ali  sahm  bicniai  is,  Oeuli  iate  ovales.'  Genae  breves 
loii^Mtud  tie  vix  qnintani  ociib  partem  apquantes.  Tbo- 
rax  e  cinerascenle  grisens,  opncu>,  dorso  pubescens,  p<i- 
stice  et  lateribus  selosiis.  Abdominis  oblongo-eMi j){ici 
qnatuor  st^gmen!a  anteriora  cinereo-nigricanlia,  parufu 
nilida,  quartum  terlio    \ix    longins,    quintiim  quarto 

*)  Hoc  exemplo  ostenditar  quam  necessariiuii  sit  divei- 
sariim  seclionum  di^eriuien.  iVam  omissis  characle- 
ribus  principalibus  ex  epi>tomate  et  abdominis  tabrica 
petendis,  notae  qu^e  vulgo  adbiberi  solent,  ex  anten- 

narum pedumqne  coloie,  mimme  snfiiciunl  a<l  spe- 
cies  analoga>  distinguendas.  TJtique  Psil.  cinerelhi^ 
si  ejusmodi  lantnoi  re«;p  ceremus  notas  certe  iuferio- 
ris  momenti,  neqne  ab  Epii.  jwsticata  Meig.  neque  a 
Not.  ni^ricaiula  neque  a  iSot.  7>itUpenm  Zetterst. 
tuto  distingui  pos>el. 
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vix  diiplo  longius,  nigrum  magis  nitidnm,  sexttim  ma- 
ris  angnstalum  apertiira  ani  hasali  tubeiculata  nigra. 
Cnxae  anticae  apice  extns  sordide  testaceae.  Pedes  ni- 
gricantes  geniculis  tarsisque  fla vo-testaceis ,  articidis 
tarsoriim  tilliuiis  extus  fuscis.  Alae  cinereae,  segmento 
costae  secLindo  tertium  diinidio  et  ultra  longikidine  ex- 
cedente. 

Ps.  glaucella  Sundevall,  glaucesceiite-cinerea 
verlice  doisoque  thoracis  et  sciitelli  flavescenli- 
bus,  epislomate  sequilato  cinerasceiite,  superiie 

acLile  cariiiato,  medio  utrimque  nigro-tuberculato 
gibberoso,  vibsissis  qualnor,  antenn  is  nigris, 
tarsis  testaoeis,  segmento  costge  secundo  dnplam 

tertii  longitudinem  cequante.  cr^  ?  (Long.  ultra 
1  lin). 

Mas:  abdoniine  subcylindraceo  postice  an- 

gustato,  segmento  quinto  duplam  quarti  longi- 
tudinem cequante,  sex  to  inflexo;  femina:  abdo- 

mine  ovato  apice  obtasinsculo,  segmento  qainto 
paullo  breviore,  sexto  annulalo. 

Hab.  in  Scanise  campis  arenosis,  G.  J.  Sun- 
DE  VALL. 

In  hac  sectione  maxima,  Psil.  obscurella  dimidio 

et  ultra  major.  Vertex  cinei  eo-grisescens ,  dorsum 
thoracis  et  scutelli  griseo-flavescens;  de  cetero  tota  e 
glauco  cinerascens,  abdomine  pioprie  nigiescente,  sed 
ex  colore  corporis  superinfuso  fere  concolore.  Caput 
versus  aperturam  productiim,  anlennis  quadruplo  lon- 

gius. Vei-ticis  pars  postica  subhorizontalis  brevis, 
dupiici  ordine  setosa;  antica  duplo  longior  decHvis, 
nuda.  Epistoma  corpoii  fere  concolor  1.  paullo  mi- 

nus glaucescens,  versus  apicem  perparum  dilalatiuii, 
modice  descendens,  longitudine  dtipla  latihidinis.  Ca- 

rina partis  superioris  distincta  acutiuscula,  apice  tu- 
berculo  minuto  nigrofusco  le  vi  ler  proluberans.  U- 
trimque  ad  lalera  hujus  tuberculi  aliud  nigrum  niti- 

dnm paullo  majus.  Pars  inferior  episton)atis  incurvata, 
medio  impressa,  unde  margo  apicalis  fere  reflex us  a p- 

paret.     V^ibrissae  quatuor  manifestae ,   suprema  ad  tu- 
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berculiim  nigrum,  tres  inferiores,  et  praeteiea  quinta 
infima  brevissima,  vix  discernenda.  Genae  präster  so- 
iitum  elongatas,  dimidiam  ocnloriira  longiludinem  haud 
parum  excedentes.  Oculi  subrotundi.  Antennae  nigrae , 
articulo  tertio  e  fusco  citierascente.  Thorax  et  abdo- 
Dien  dense  pilosa,  pilis  brevibus  adpressis.  In  postico 
thoracis  setae  paucag,  ordine  transverso  positae.  Cox^e 
et  pedes  corpori  concolores.  Geniculi  et  bases  tarso- 
rum  testacei.  Ultimi  tarsorum  articuli  fiiscescentes. 

Alifi  hyalinse  parum  flavescentes ,  abdomen  vix  supe- 
rantes.  Segmentum  costaa  secundura  tertio  daplo  lon- 
gius.  —  Valde  insignis  magnitudine,  colore,  episto- 
mate  tuberculato,  carina  superiore  et  incurvatione  partis 
inferioris  epistomati  Pail.  obscurtllx  onininn  confornii^ 
genaruni  iougitudine,  segmento  abdoQiiuis  quinlo  lon- 
go,  segmento  co.>tas  seciindo  tertii  longitudioem  duplaai 
aequante. 

.  Ps.  obscurella  Fall.  gr iseo-cinera scens  abdo- 
mine  nigio  subnitido,  epistomate  nigricanle 

albido-ciiierascente,  superue  acute  carinalo,  in 
medio  transversini  gibberoso,  vibrissis  utrimque 

quatuor,  verlicis  apice  et  an  tennis  sordide  tar- 
sisque  e  flavo  testacels,  segmento  costae-  secundo 
diiplaiii  tertii  longiludinem  vix  cequante.  (f  ? 

(Long.  I-  i  lin). 

Mas:  abdomine  subcylindraceo  postice  al- 
tenuato,  segmento  sexLo  intiexo  apertnra  basali 

uitida  tuberculata;  femina:  abdomine  ellipli- 

co,  segmento  sexto  annulari  pone  quintum  pro- 
minulo. 

NcUphila  obscurella  Fall.  Hydroni.  1(1. 

(Meigen  VI,  63  e  descriptione  Falléni  tians- 

scripta.  —  Hydrellia  fulvipes  Macqu.  Su.  å  Lnfi". 
525,  13  vix  hujus  loci). 

liab.  in  Suecije  media*  graininosis  uligino- 
sis  ad  ma  rg  i  nes  paludum  et  tbvearum  aquiiti- 
Jium  coenosarum  ex  gr.  in  Uplandia  ad  Hol- 
miam  inqiie  Ostrogoliiia  passim,  in  Suecia  me- 
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ridionali,  ut  videtur,  minus  frequens,  teste 
Fat.lén  1.  c. 

Ex  speciniinibus  in  collectione  heati  Fallen  et 
teslimonio  celebb.  Zetteestedt  Not.  obscurella  Fall. 

nobis  est  iiianifesta.  Sed  iieque  cnra  Not.  ̂ riseola 
comparari  potest,  neque  clypeus  fei  e  totus  breviter  se- 

tosus est.  Descriptio  igitur  I.  c.  eniendanda.  —  Ob- 
longa;  mas  femina  magis  angiistatus  subcylindraceus. 
Verticis  pars  postica  horizontalis  brevis,  duplici  serie 
transversa  setosus  et  thoracis  antice  adpresso-piibe- 
scenlis  dorsum  e  cinerascente  grisea  opaca.  Antica 
verticis  pars  maxime  declivis,  fere  apice  verticalis,  in- 
tfrdura  fere  tota,  antennas,  lineola  utrimque  in  me- 
dio  margine  epistomatis,  genicula,  tibiarum  basis  et 
tarsi  testacea,  tarsis  Iselius  coloratis  apice  fuscis.  Ab- 
domen  e  fiisco  nigriim  nitidiim,  seg  men  tis  tribus  po- 
sterioribus,  tertio,  qtiarto  quintoque  aeqiialibiis.  Femora 
et  tibiye  nigricantia.  Epistoma  longitudine  circiter 
diipla  latitudinis,  versus  apicera  modice  dilatatum,  su- 
perne  utrimque  impressiira,  longitudinaliter  acute  ca- 

rinatum, njedio  transversim  gibberosiim  puncto  ut- 
rimque minutissimo  eJevato  testaceo,  inferne  convexo- 

inflexum,  vibrissis  tribus  manifestis  quartaque  infima 
breviore.  Segmentum  quintum  maris  convexo-infle- 
xura,  margine  sextum  inflexum  arcte  comprehendens. 
Alae  cinerascenles.  Nervus  transversus  ordinarius  mox 
pone  medium  alae  situs,  Segmentum  costae  secundum 
duplam  tertii  longitudinem  non  qnidem  exacte  aequa- 
tur,  sed  ultra  dimidium  tertio  longius  est.  Proeter 
coloris  diversitatem,  nervö  longiludinali  alarnm  secundo 
magis  elongato,  a  sequentibus  Ps.  fuscella  et  Ps.  g/a- 
bricula  accurate  dislingvitur. 

.  Ps.  fuscella  nigro-fusca  abdomine  nigro  sub- 
nitido,  epistomate  superne  ol)tuse  carinato,  in 

medio  transversim  gibberoso,  nigricanti-cinera- 

scente,  vibrissis  utrimque  duabus,  antennis  ni- 
gris, alis  subinfuscatis,  larsis  fuscescentibus  po- 

sticis  intus  flavo-sericeis ,  segmento  costae  secundo 
tertium  longitudine  paullo  excedente.  $  (Long. 

I— i  lin). 



256 

Mas:  abdomiae  subcylindraceo  aiigiistato, 

margine  segmenti  quinli  incurvato  sexluiii  iu- 
flexuin  coinprehenclente;ye/72z>zrt;  abdoiiiiue  ovato, 
segmento  sexto  aiuiulato  prominulo. 

Habitat  iii  uligiiiosis  Sueciae  borealis  et  iiie- 
dioe  in  Lapponia  Lulensi  ad  Qnickjock  (C.  H. 

BoHE.AiA^')  Bottnia  Septentrionali  ad  Biedåker  et 
Storsand  (ideni),  in  Uplandia  ad  Holmiani , 

Ostrogolhia  passim,  minus  frequens. 

Magni  tucline  et  foima  corporis  Psil.  obsciirellce 
asmnU,  non  tantiim  colore  obscLiiiore ,  >ed  nervö  ala- 
rum  longitudinaii  secundo  diversa.  —  Veriex  inacula 
media  postica  triangulari  brevi  grisescjenle ,  lineis  hi- 
teralis  caneatis  iaiis  fuscis  convexo-decii\ is  ,  fere  minus 

prseceps  qnam  in  XoL  ohscurtlla  ^  postice  duplici  or- 
dine  setosiis.  Epistoma  nigricans  subniliduni,  indn- 
mento  tenui  cinerascente,  snperne  iitrimqiie  sal  distin- 
te  impressum,  carina  media  oblusiiiscula,  in  medio 
transversim  gibberoso,  inferne  coDvexo-incurvato,  omrji- 
no  ad  r.onnam  epistomatis  Not.  obsciirellce  effictiim,  sed 

impre>-ionihns  superne  [iiofundioribus ,  cai"ina  conve- 
xiori  et  magis  dihitala,  prolubei'aniia  media  paullo 
evidentiore,  parLeque  inferioie  breviore  magis  coaicfata. 
Vibi  i>>ce  duas  raaniftisUe  et  tei  tia  intima  brevissima. 

Antennas  totse  nigi^e,  articiilo  terlio  certo  .-»itu  fusco. 
Tlinrax  nigioftisciis,  certo  sitn  quara  teiuii-^sime  gri-^eo 
afflatiis,  dorso  antice  pubescens.  Abdomen  nigrum 
parum  nitidum,  segmentis  pc^lerioribiis  3,  4,  5,  aequa- 
libus.  Pedes  nigri,  trochanleribus  et  tibianuii  I)asi 
snmma  fu^co-tes-taceis ,  tarsis  fuscis,  po^ticis  inlus  dense 
flavo-piloiis.  Tarsorum  posticoium  basis  interdnm 
pallide  Fusco- teslacea.  Aice  magis  minusque  infu.>ca- 
tae.  IVervns  stcimdus  longitutlinuMs  manifeste  brevior 
quam  in  Not.  obsciirella.  Segmentum  toslae  seciin- 
dum  lertium  longittidme  quiiiem  evidenter  sed  parum 
excedit. 

.  Ps.  gldbricuhi  Falt.,    nigricans    abdomine  suh- 

nitido,   epistomatc   nigricante- cinerascente ,  su- 

per ne 
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perne  acule  carinato,  iii  medio  gibberoso,  iii- 
feriie  planiusculo  abbreviato,  vibrissis  utiimque 

duabus,  aiitennis  nigtis,  alis  cinerascentibus, 
tarsis  pallide  testaceis,  segmeuto  costae  secundo 

tertioque  aequaiibus.       ?  (Loiig.  \  lin). 

Mas:  abdomine  angustiore,  segnienti  quinti 

margine  incurvato;  femina:  abdomine  ovato  ob- 
tuso,  seg  men  to  sexLo  subprominulo. 

Fallen  Hydromyz.  10  (Mejgen  Zw.  Ins. 

VI,  73  ex  descriptione  Falieniana  transscripta). 

Hab.  ad  margiiies  paludum  et  fovearum 

coenosarum  in  Ostrogotbia  et  Scania,  nec  fre- 

quens. 
Minutissima 5  colore  partiiim  N.  fiiscellce  similis, 

prascipue  differt  nervö  longitudinali  alaium  secundo 
paiillo  breviore,  tarsis  pallide  testaceis,  apice  extus 
nigricantibiis,  alis  minus  obsenris.  Epistoma  ejusdem 
coloris  ac  in  ̂ .  Jiiscella,  nigricans,  parum  e  cinera- 
scenle  subpuberulum ,  sed  carina  partis  superioris  ma- 

gis acnta  et  pars  inferior  perparum  convexa,  medio 
fere  depresso-planiuscula ,  brevior.  Vertex  fuscus, 
opacus.  Thorax  nigio-fuscus,  vix  nitidus.  Abdomen 
nigrum,  paullo  magis  nilidnm.  Segmentum  costae  se- 
cundum  manifeste  tertium  non  excedit. 

Obs.  Non  fas  est  prorsus  praeterire  speciem ,  unico 
tantum  specimine  ante  plures  annos  mini  obviam, 
indeque  nec  satis  tute  definiendam,  sed  certissime 
distinctam  et  hujus  loci,  His  autem  notis  dignosci 
poterit: 

Ps.  paUiclula  cinerascente-incana ,  abdominis  dorso 

fuscescente,  antennis,  apice  scutelli,  ventte  pe- 

dibusque  pallide  flavo- testaceis,  epistoma  le  ci- 
nerascente  superne  acule  carinato,  in  medio  pa- 

rum transversim  gibberoso,  inferne  incurvato 

disco  planiusculo,    vibrissis  tribus,    alis  flave- 

K.  v.  Aliad  Handl.  ,843  17 
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scenle-hyaliiiis ,  soqniento  coslas  secundo  teilii 
longiUidinem  triplam  et  ultra  aequante.  $  (Long. 

i  lin). 

Hab.  in  uliginosis  giaminosis,  in  Oslrogo- 
ibia  ad  Haradsbammar  observata. 

Ps.  ohscurella  fere  major,  eximie  distincta  anten- 
nis  flavo-lestaceis  arliculo  tei  tio  brevi  suborbiculari, 
sninmo  scutelli  apice,  venfre  pedibu^^qiie  totis  ciini 
coxis  oninibus  pallide  flavicantibus ,  dorso  abdoniinis 
fnscescente,  et  prcesertim  nervö  alarum  longitndinali 
secundo  longiore  quam  in  ulla  alia  affiniiuii.  —  Epi- 
sloma  sat  latum,  iongiludine  vix  ultia  diniidium  la- 
tiliidineni  excedente,  proprie  lutescens,  ciiierascente- 
puberuhun,  parte  SJiperiore  planiuscrda,  vix  impressa, 
carinula  media  tenuissima  acuta,  pai-tis  inferioiis  incur- 
vati  disco  planiusculo.  Vibrissae  tres,  ad  latera  partis  in- 
ferioris  posifae,  requales.  Thorax  e  cinerascenfe  inca- 
nu'^.  Scutelluin  thoraci  concolor,  puncto  apicis  pallide 
flavicante.  Abdomen  totum  subpelliicidum  dorso  in- 
fuscato,  apice  fusco-nigricante,  ventre  pallide  flavo. 
Pedes  etiam  pallide  flavi.  Alae  elongatce,  liyalinae  sed 
manifeste  flavescentes.  Nervus  alarum  longitiidinalis 
elongatus,  segmento  secundo  saltim  triplam  lertii  lon- 
gitudinem  aeqiiante  I.  fei'e  excedente,  qua  nota,  prse- 
ler  coloris  diversilatem ,  ab  on)nibus  åntecedentibus 
hnjus  giegis  speciebus  acute  distingvitur. 

b)  abdoinine  oiHito. 

,  Ps.  7//i,^r/7/<:^  Meigen,  oblonge  elliplica  nigi o-fusca 
subnilida,  cpistoniate  nigricante-cinerascenle  su- 
perne  aciile  carinalo,  vibrissis  ulrimque  dua- 
bus,  ant(,'nnaruni  arliculo  tcrtio  sordide  fusco- 

tcstacco,  geniculis  tarsisque  flavo-testaceis,  seg- 
nicnlo  costae  secundo  duplam  tertii  longiludineni 

suba'(piante.       ?  (Long.  1  lin). 

Mas:  segmento  quinto  inargine  incurvalo, 
sextum  sub  ventreni  inflexum  comjirebendente; 
femiua:  segmento  sexto  annulalo  pone  quintum 
m  a  ni  Ces  le  p  ro  minen  te. 
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Notiph.  711  grina  Meigen  VI,  69  procui 
dubio. 

Hab.  ill  vicinia  aquae,  ti  uiicis  arborum  insi- 
dens,  picecipue  Popuii  pyramidalis,  in  Uplandia 
adHolmiaoi,  OsLrogoLbia  ad  Gusum  et  acidiislas 
Raguildeiises  Sudercopiai  um,  saL  abuiidaiiter. 

Vertex  fuscus,  opacus,  coiivexo-declivis.  Episto- 
nia  nigricans,  cerlo  situ  e  nigro  tianslucente  albido- 
pubei  ulum,  lotigitudine  diipla  et  ultra  latiUidinis,  su- 
perne  utritnque  foveolalo-impressism  carina  media  lata 
acuta,  in  niedio  paruiii  transveisim  gibberosmii  puncto 
utrimqne  minulissimo  nigro  tnberculato  nitido,  inferne 
paruni  convexo-incurvatuin ,  versus  apicem  parum  di- 
latatiini.  Vibrissa  una  iitrimque  in  medio  ad  taber- 
culmn  nigriini,  altera  inferior  distans  et  pr£eterea 
lertia  infima,  brevissima.  Antennce  basi  tiigras,  as-li- 
CLiIo  lerlio  brevi,  siiborbiculari ,  sordide  t(^taceo  fu- 
scesceiile,  post  mortein  saepe  fusco-  Thorax  nltidiis, 
iateribiis  e  fusco  cinerasoens,  aratiee  pnhesceos.  Äb- 
dom^n  apice  et  lateribiis  nitidnm  nigriu»,  segmentis 
posterioribus,  tertio,  qiiarto  qiiintoqiie  subasqualibtis, 
quarlo  taiaiefj  maris  paullo  longiore.  Tioclianteres 
palNde  teslacei,  Femora  et  tibiae  nigra  subnitida. 
Geniciila,  tibiartim  apices  sfimnii  et  tarsi  laefe  flavo- 
teslacea,  aiticulis  duolius  tiltimis  tarsorum  nigrican- 
tibiis.  Ala3  parum  cinerascentes.  Segmentum  costae 
secundiim  dupla  teitii  longitudine  paruni  bievius.  — 
Tn  bac  sectione  nitore  etiani  dorsi  llioracis  prae  cete- 
ris  insignis,  Ps.  ohscurdla  salliin  dimidio  major,  et 
corporis  statuia,  ninlto  minus  angustata,  ovali-oblonga 
a  prajcedentibus  valde  discedcns.  Longitudine  nervi 
secundi  et  ratione  segmentorum  costalium  ad  Ps,  oh~ 
scurellam y  ceterum  maxime  dissimileni,  proximeacee- 
dit,  A  sequente  Ps«  longnla^  valde  affini,  difFert  epi- 
slomale  superne  eximie  impresso,  carinato  et  liinc  i« 
m«  dio  Iransversim  gibberoso,  thoi  ace  magis  nigricaiite 
nitido,  nervö  secundo  longitudinali  saitem  qtiarla  parte 
b  re  v  io  re. 

Ps.  longula  Wahlberg,  anguste  obionga,  fusca 

abdoiniae  nigro  sub-iiitido,   epislomate  ciiiera- 
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scenle,  superiie  uliimqiie  vix  impresso,  planiu- 
sculo  subperpeiidicuiari,  vibi  issis  utriinque  dua- 
bus,  arliculo  anteiinaiuni  terlio  fusco-testaceo, 

tarsis  flavo-lestaceis,  segmento  costae  Iriplani 
lerlii  longiludiiiem  ̂ equaiile.  $  (Long.  1^ — Ii 
lin). 

Mas:  abdomine  versus  apicem  angustato, 

segmento  qninto  tertium  et  quaitum  aequalia 

longiUidine  pariim  excedente,  raaigine  incur- 
vato  sexUuii  inOexum  coniprehendente ;  femina: 

abdomine  apice  obUiso,  segmento  quinto  qnar- 
tum  aequante,  sexto  anntdato  pone  quinlum 

[)rumiimlo. 

Hab.  in  Oslrogotbia  ad  Gusnm  juxta  aqiiam 

in  sa?pimentis  sedens,  a  celeb.  Prof.  P.  Fr. 

Waht,bekg  primum  observata  et  benigne  com- 
niunicata. 

Ps.  nigrmce  antennis,  abdomine,  pedibus  et  fere 
corporis  slatura  siniilis,  semper  vero  major,  magis 
elongata  et  manifeste  diversa  colore  thoiacis  fusco, 
nervö  longitndinaJi  alarum  seciindo  hand  parum  lon- 
giore,  epislomate  fere  ceqnali ,  sub  antennis  parum 
impresso,  nec  carinalo  nec  medio  gibberoso,  apice 
perpariun  incnrvato.  Hac  epistomatis  forma  ab  omni- 
biis  liujiis  seclionis  speciebiis  discedens,  cum  Ps.  ci- 
mrclla  sola,  de  cetero  et  colore  et  abdomine  clliptico 
angiistalo  valde  diversa,  fere  convenit.  —  Vertex  opa- 
ciis  et  thorax  modice  nilidus,  piibescens,  postice  se- 

losus, fdsci.  Episloma  proprie  nigrum,  epistomale 
Ps.  nigrinie  inlensius  cincrascente-puberulum ,  certo 
situ  e  nigro  tiansjucente  cinereo-nigricans.  Genicula 
et  trochanleres  nigia.  Al«  cinerese.  Scgmenlum  coslce 
secnndum  terlio  saltem  tiiplo  longius. 

Sect.  a.  Psilopn  (sensu  prcprio),  orbitis  ocii- 
lorum  nuUis,  epislomate  iiti  imque  teniiiler  snl- 
calo,  snprrne  nllra  medium  perpendiculari  pa- 

rum et)nve.\o,  inl\  rne  leniler  iiienr \ ak>,  vibrissa 
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utriiiiqae  uiiica ,  clungala  recta  ,  segjiienlis  abdo- 
miiialibus  inlermediis  subaequalibus  ioagioribus, 
quarto  maximo ,  se^to  inaris  brevi^ovato,  seLuia 

arlicLili  aiiteiinaruin  secandi  apicaii  tertimii  sub- 
aequaiile,  seta  ordiiiaria  ladiala,  nervö  alaniiii 
träns verso  ordiiiario  retracto,  in  inedio  fere 
alc^  silo. 

a)  ahdomine  ovato  j,  apice  acutiuscuio, 

8.  Ps.  nitidula  Fatx.  ,  seneo-viridis  abdgmiiie  Jiii- 

tidissimo,  epistomate  plauiuscuJo,  superne  te- 
nuissiine  sidcato,  osnesceiile  cinerascenle-pube- 

rulo,  antennis,  tibiis  tarsisque  posterioribus  fla- 
vo-tesLaceis,  alis  fla vesceiite-byaiinis  iiervis  pal- 
lidis,  segmeiito  costae  seciiado  lerliuLii  vix 

aequante.  c/'  ?  (Long.  ̂  — |  lin.) 
Mas:  abdomine  versus  apicem  angustato, 

sexto  iiiflexo  inträ  marginem  quinti  incurvatum 
compreheoso;  femina:  abdomine  oblnsiuscuio, 
segrnenLo  sexto  annulari  sub  apice  abdoniinis 
conspicuo,  vix  prorainulo, 

cl)  tihiis  tarsisque  anticis  ni  gris. 
Fallen   Hydromyz.   7;   Zetterstedt  Ins. 

Lappon.  719.  —  (Meigen  VII,  75  ex  descrip- 
tione  Falleniana  transseripta). 

j3)  tibiis  tarsisque  peduin  omniuin  fla  vo-testaceis. 
JSotiph,  compta  Mesgen  VI,  68  (procid  du- 

bio.  Omnia  conveniiint.  Situs  ner  vi  träns  vei  si 

ordinarii  a  Meigenio  annotatus,  Psilopam  nec 

Nolipbilam  verara  inclicat.  Ipse  Meigen  in  se- 
rie specierum  Not.  comptani  proxiniam  Not. 

leucostomce  collocans,  boc  ipso  utriusque  affini- 
tatem  prae  mönstra  t). 

Hab.  in  graminosis  udis,  etiam  litoralibiis 

maritimis,  per  totam  Sueciam  a  Lapponia  (Zet- 
terstedt 1.  e.)  ad  Scaniam,  ol  el  p  promiscue. 
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Vcrlc^x  corpori  concolor,  .Tneo-vii  ,  decliviq, 
ptnniiisculns ,  postice  setosns.  Episloina  fere  perpen- 
(liciilare,  planiusculiiui ,  apiee  panim  incurvatuiii ,  su- 
peme  pmpe  maiginem  liiieob  lenuissinia  utrimque  sul- 
cstmii,  ohscure,  snbinde  e  pnrpiireo,  aeneseens,  corpore 
multa  mions  nilen*;,  Vibiissae  ntrimque  iiniea,  recEa, 
eiongata^  et  alfera  inferioi- brevissitiia,  vix  disceriienda. 
Anfenna?  pallidae  ,  flavo-testaceae,  articido  tertio  obion,^o, 
apice  siipcrne  aciTtiasculo,  infuseato.  Ocu[i  suboibicu- 
lisreSy  magni.  Gena?  brevcs.  Abdomen  convexnrDy 
vaFde  polilnm,  ex  aureo-vel  piirpiireo-coeriilescenle  re- 
fuli^ens.  Seginentnm  abdoiiiinis  tertium  secimdo  pa- 
FLim,  quarUin»  tertio  manifeste  longinSy  qiiintiini  et 
tej'tio  et  qiiarto  brev  i  tis,  Femoia  aeneo-virfdra ,  apfce 
flavo-lestaceo.  Tibise  et  tarsi  pe(Utin  anticarnm  nigri^ 
posteriormi}  flavo-testacei.  Al;e  e  flavcscenle  bvalinaE?, 
cosfa  fosca,  nervis  paUiciis ,  abdomen  superaotes.  Seg- 
inenfiim  costis  secundnm  fere  breviiis  terlio.  —  /^nnl- 

lalenus  difFert,  n'\si  tibiis  tarsisqtie  eliani  anlicis  flavo- testaceis. 

Ps,  ni^ritelliL  riigra  niti-la,  epistoinale  planius- 
cnlt),  superne  uh  imqoe  sulcato,  ciiiei  asct^iUe-pii- 
berulo,  anlennis  fuscis  obtiisis,  tarsis  pallidis, 

alis  albidj-hyaliiiis  ner\is  pallide  fusrescenlibus, 
segmenu)  coslee  seciuielo  leitium  vix  excecleiite. 

Hab.  in  litoralibtis  maritimis  Ostrogolbi^e , 

ill  paroecia  Jonsberg  a  me  observata. 

Nigra  nitida,  corpoiis  statura  et  epistomate  sub- 
pcrpendicnlai i,  planitt^cnlo  oiiinino  Ps.  nitlduhv  siiiii- 
lis,  sed  ininiila,  certissime  diveisa.  Epistoma  e  ni- 
gricante  cinerascens.  Sidci  in  snperiore  epistomatis 
parte  evidentiores  et  interstitinm  magis  convexiim.  Vi- 
brissa  in  medio  fere  epistomatis  nlrimqne  una,  recta, 
elongala,  sed  infra  hane  altora,  brevis,  pnriim  conspi- 
cna,  terti;im  circiler  partem  snperioris  aeqiians.  An- 
tennoe  fuscae  articulo  tertio  subrotundo-elbptico,  basi 
aiiguste  testaceo.  Abdomen  convexnm,  versus  apicem 
angnstalnm,  scgmcnlo  qnaiio  terliiim  diinidin  fere  e\- 
eedente,  qninlo  breviore.  Femora  nigra  nilida,  Tibii^e 
nigrofnsca^,  opaca\    Sjimina  genicnia  pcdiim  anticorum. 
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apices  tibiarnm  snmmi  taisiquc  pallide  flavi.  Articii- 
liis  tarsoniiM  iillimiis  nigricans.     Alaiiiin   cosla  nigri- 
cans,  segiTienfo  qtiinto  pallido.  —  Mas  et  feniina 
fenint  ut  in  Ps.  nitidida. 

10.  Ps.  leucostoma  M.FAGE^ ,  aeneo-iiigi  escens  nllida, 

epistoniiite  plaiiiusculo  ciiiei  co-alf)icanle,  supei  - 
ne  utrimqne  suhsulcato,  aiiteiiiiis  apice  leviler 

ijifuscalis  ohtusis  pedilDUsqiie  pailide  Oa  vo-testa- 

ceis,  alis  fla  vescfiite-liyaliiiis  nervis  pallidis, 
traiisverso  ordinarie  iiiFuscalo,  segineiito  cosloe 

sociiiulo  terlium  vix  excedeiile.  <^  $  (L'»ig. 

^-1  lin). 
Meigen  Zweifl.  Iiis.  VI,  68. 

Hab.  in  graminosis  uliqiiiosis  Uplandice  ad 

Holmiam,  Oslrogolhiae  ad  Häradsliammar,  Sca- 
iiiae  (J.  W.  Zetti  rstedt)  rariiis. 

Magnitiidine  Ps.  nhidulce  fere  aeqnalis,  difFerl  co- 
lore  obscnre  seneo  nigiescenle  ac  minns  nilidn,  anten- 

narum articulo  tertio  obtusiore,  epistomate  ex  albido 
cinereo,  coxis  anticis  totis,  po'<terioiibus  apice  femo- 
ribusque  pallidis^  nervö  alarnm  transverso  ordinaiio 
distincte  infuscato.  —  Vertex  obscui'e  aeneo-viridis, 
apice  anguste  albido-maculatus,  Abdon)en  con  vexum  , 
apice  angustalum,  segmento  quarto  teiiium  longitu- 
dine  fere  dimidio  excedente,  quinto  brevioie.  Praeler 
vibrissam  elongatam,  infra  mecbum  epistoniatis  posi- 
tam,  altera  inferior  brevis.  Alarum  nervi  pallidi, 
cosla  fusca. 

b)  abdomine  oblongo-elliptico  ̂   obtiiso. 

11.  Ps.  madizans  Fat.lén,  nigra  subopaca,  abdo- 
iniuis  plani  segmentis  tribus  rnagnis  subtilissime 

rugoso-punctatis,  epistomate  aeqiiilato,  apice 
parum  dilatato,  bisulcato  subargeiiteo,  anten- 
nis  subporreclis  apice  infuscatis  pedibusque  te- 
staceis,  alis  abdomen  siibaeqiiantibus  ciiiera- 
scentibus,  nervö  transverso  ordinaiio  infnscalo, 
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sei>merito  cosl^e  secuiidu  tei  liiiiii  iuntjitudine  vix 

excecleiite.  (J^  $   ̂ ^^oiv^   |  lin.) 

Mas:  segQieiilo  ahdomiiiis  sex  lo  inilexo, 

apeituia  iiiii  basall;  femitia:  segiiiento  sexto  vix 

proniiiitiK),  sub  apice  abciunniiis,  iuira  niar- 
ginejii  quiali  coiispiciio. 

Fat.tjzn  Hy  lroniyz.  7  (Meigen  VI,  74  ex  de- 
sci  iplione  Falieiiiana  transscripta).  —  Triiiieriiia 

Macquart.  —  Notiph.  ni^eUa  Meige^-  VI,  72; 
VII,  373  [Hjdrellia),  ceitissirae,  (ad  specimen 
niortiium  descripta,  in  qvio  antennae  obscuratce; 
nam  cetera  ex  asse  con veniuni). 

b.  pedibus  anlicis  ni^ris,  coxis  basique  fe- 
nioium  late  leslaceis. 

Flab.  in  j}a!u(iosis  i^raminosis  passim  ra- 
rins,  in  Ostrogolliia,  Weslroguthia ,  Scania. 

Verlex  sat  dcclivis,  planluscnlns ,  macula  media 

cinereo-nigr<"scente ,  ceito  M*tii  cinerea,  lineis  lateiali- 
biis  latis,  niqris,  nitidis.  Epistoina  angustatiim,  lon- 
gitndine  diipla  et  ulfra  latitiidinis,  siiperne  iiltia  me- 

dium aeqiiilatum,  infenie  modice  dilatalum.  Sulci  lon- 
giludinaltjs  integii,  a  fVonle  ad  marginem  apicis  con- 
tiniiali.  Area  intei-niedia  planiuscida.  Vibiissa  elon- 
gala  iitrimque  infra  medium  epistomatis  posita,  et 
praeterea  prope  marginem  apicalem  setnla  brevis,  vix 
observanda.  Anlennie  basi  teslaceoe,  articulo  tertio  ob- 
longo,  acMliuscuIo ,  snperne  infiiscato,  inteidum  fere 
-toto  fusco.  Thorax  ex  olivaceo  nigj'icans,  subopaciis. 
Abdomen  oblongo-ellipticiim ,  depressiim,  dorso  fere 
piano.  vSegnienla  tria  intermedia,  secnndiim,  tertium 
ot  qiiartnm  siibl  ili-^sime  punctafo-rugosinsciila ,  sub- 
opaca,  iDagna,  lertirim  secundo  diiuiciio,  qiiartum 
duplo  loiigitis.  vSegmentiim  qnarliim  breve,  nitidum. 
Trocbanleres  et  pedes  fnl  vo-lestacei ,  coxis  posleriori- 
bns  nigris,  tibiis  tai>isque  anlicis  magis  miniisve  fu- 
scescenlibns  I.  nigricanl ibiis.  Alx*  breves,  al)(iomine 
vix  loi^.giores.  Nei  vus  1 1  ans versiis  oniinariiis  pone  me- 

dium alie  silus  di^(incte,    .uileiioi"   obsolcle  utfuscatu^. 
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SegmentLim  coslae  secundiiin  tertio  vix  longins,  —  b 
non  dilFert  nisi  pedum  anticoiuni  femoiibus  apice,  ti- 
biis  tarsisque  nigris.  —  Mas  et  fcmina^  ob  segmenta 
postiema  brevia  et  apicem  abdominis  binc  in  utioque 
sexLi  obtusuin,  segra  disceruuntur ,  nisi  animadvertatur 
ad  formarn  segmenti  sex  ti  di  varsam,  sub  apice  abdo- 

minis conspicuam.  Attamen  margo  segmenti  sexli  in 
feraina  pona  qiiintum  revera  prominet,  licet  adeo  bre- 
viter  ut  difficillime  animadvertatur. 

5.  D  isc  omy  za.  Caput  brevissiinum,  sen- 
sim  versus  aperturaiii  angustatum,  subtriangalare, 

antice  couvexiusculnm.  Kerteoc  suhperpendicula- 
ris,  scabriusculus,  margine  poslico  arcuato,  acu- 

to,  setoso'  Epistoma  rugoso-scabrosum ,  apice  re- 
tusum  margine  reflexo,  vibrissis  seiie  disposilis. 
Prcelabriim  inclusuni.  Abdomen  suborbiculari- 

ovatuni,  deflexuin,  segmentis  quatuor  magnis, 

quinto  aiileriora  excedenle.  —  Seta  radiala. 

1.  D.  mcurva  Fall.,  nigra  nitida  punctulata, 
epislomale  concolore  glabro  nitido,  abdominis 

plani  segmento  quinto  tribus  antecedentibus 
aequalibus  parnm  lungiore,  an  tennis  tarsisque 

posterioribus  flavo-testaceis,  alis  deflexis  fusce- 
scentibus,  vitta  costali  et  macula  in  nervö  trans- 

verso  ordinario  fuscis.       ?  (Long.  Ii  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quinto  apice 
truncato,  sexto  inflexo  late  ovato  quintum 

asquante,  apertura  ani  a  basi  versus  apiceni 

segmenti  retracta;  femma:  segmento  sexto  aii- 
nulari  prominulo. 

Fallen  Hydromyz.  6.  (Psilopa)  Metgen  Zw. 
Ins.  VI,  76,  Macquart  Su.  å  Buff.  II,  529. 

Hab.  in  graminosis  uliginosis  Sueciae  me- 
diae  et  meridionalis  raro,  in  U plandia  (Haeff- 
ner)    ad    Holsniani    (Boheman),  Westrogothia 
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(Gvlle^hal)  ,  Ostrogolhia  ;id  littJi  a  lacus  ̂ ^  aet- 
teri  (Zettfrstedt)  Bahusia  acl  Trollhii  Ltaii  (C. 

}l.  BoHE^»iA^"),  S(?ania  (Fatxe>-'. 
S^atura  singiilaris  ob  capiit  bievissinium ,  postice 

valde  excavatnm,  antice  paruni  conve\Jimy  abdomen 
Jcite  1.  ex  orbiciilari  ovalnm,  depressiim ,  deflfxnm, 
alasqutj  breves,  abdom^^n  yix  C8quante>,  apice  obtiT5H>, 
—  Tota  nigra  nitida,  pnncfalata,  crebre  piibescens. 
Veitex  maxiiiie  declivis,  subperpendicularis .  Iseviiis- 
culus,  maciila  media  triangiilari  prasserlim  nitida  ii- 
neisque  lateralibiis  concoloribus  latis,  marginis  postici 
setis  paucis,  brevibiis,  Epistoma  riigoso-scabrosnm , 
descendens,  mar^ine  apicali  subcoarctato,  anguste  re- 
flexo.  Partes  epistoinatis  laterales  snico  tenui  ab  area 
intermedia  distinctae,  latae,  vibrissis  5  1.  6  intlexis  nie- 
diocribus  01'natcE.  Oculi  magni  exsei  ti ,  oblongiiisculi. 
Antennce  inciimbentes,  breves,  fnsco-testaceie ,  basi  ful- 
vescente,  seta  tenui,  dnplara  articuli  terfii  longitndi- 
nem  aeqiiante,  6-radiata.  Sefae  in  dorso  thoiacis  nulla?. 
in  pleuris  ante  ätas  paucae,  in  scutello  magno ,  piano, 
quadrato  ordinariae  qiiatuor.  Srgmentura  abdominis 
primum,  ut  solet  ,  breve;  secundum  ,  tertium  et  quar- 
tum  agqualia;  quintura  paullo  longiu^.  Pedes  anlici 
to  ti  nigri  feraoribus  incrassatis,  posleriorura  tarsis 
fla vo-testaceis  ,  articulo  ultimo  nigro-fusco.  Alse  late 
ovatse,  postice  obtuse  rotundata?,  lobulafae,  lobulo 
apice  acuto,  basi  alarum  vittaque  costali  Aiscis.  Seg- 

raentura  coslae  secundum  et  tertium  jequalia.  2S'ervus 
transversus  ordinaiius  poue  medium  al«  versus  mar- 
ginem  interiorera  obiique  posilus,  puncto  raajori  fu- 
sco  notatus. 

2.  D.  margijiella  Fall,  "nigra ,   antennis  tar>isque 
luteis;  alis  margine  puncto  apicis,  nervocjiie  Irans- 

verso  nigris."    Fall.  Hydromvz.  7  [Psilopa), 

''In  palude  ad  Abusa  Scanice,  J.  AV.  Zet- 
TEKSTFDT*   Fall.  1.  C. 

Soii  oculatissimo  indagatori  cognita,  qui  b"tteris 
testatur  D.  TJiar^inellam  ,  quoad  capitis  Ibrmam ,  adeo 
similem  esse  D.  incurvte,  ut  eandem,  sed  in  minuliera 
redactam.  fere  putarcs.  Qua?dam  tamen  restant  ex- 
pHcanda,  ad  ̂ pcciei  notioncm  rite  canstitucndam  ne- 
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cpssaria,  proeserlim  abclominis  fabrica  et  ratio  sef»men- 
lornm  abdominalinin.  Nam  asseverat  beatiis  Fallei^ 
1.  c.  segmenta  abdominis  tria  tantniii  ,  nec  ut  in  D. 
incurva  qnatuor,  magis  esse  conspicua.  An  igitur 
segmentom  secundnm  i.  quintum  brevius  sit  reliqiiis, 
iilteriiis  est  qiia?rendum ,  et  character  sive  generis  sive 
speciei  inde  emendandus.  Hoec  aiitem  dubia  ipse  so- 
lutiiriis  est  Dipterornm  Scandinavise  editor  celeberri- 
miis.  Interea  descriptionem  beati  Fallcn  1.  c.  repe- 

teie  idoncum  censemus:  "statura  omnino  prsecedvntis, 
at  minor.  Glvp^^ns  nigricans,  ad  Itnnen  solis  albicans. 
Oculi  maxim  i.  Antennse  Inteae,  seta  distincte  p  In- 

mata. Corpns  seneo-nigricans,  abdomine  convexo  seg- 
menlis  tribus.  Pedes  nigri,  tarsis  inprimis  posticis, 
Jnteseentibus.  Alae  abdomine  non  lon^iores,  costa  ni- 
gra  puncto  apicis  in  nervö  terlio  longitudinali  termi- 
nala.  Nervns  transversus  ordinarius,  in  medio  fere 

disci  situSj  nigredine  late  cingitur/' 

Adfleaafla  et  CörFlgeiatla, 

Ad  pag'  101.  Segmentum  abdominis  sextum  apud 
masculos  Ephydrinarum ,  sub  ventrem  inflexnm,  vicem 
tegumenti  genitalinm  supplet  atque  inträ  marginem  vei 
segmenti  quinti  solius,  vel  utriusque  et  quarti  et  qiiinti, 
excipitur.  liinc  conformatio  ac  iongitudo  segmentorum 
abdominalium  quarti  quintique,  in  diversis  speciebus  di- 
versae,  ad  formam  segmenti  sexti  accommodatae  sunt.  Quise 
quidem  singula  in  introductione  opellae  (pag.  93  sequ) 
explicare  studuimus,  sed  simul  notavimus  rationem,  inter 
segmenta  abdominis  ultima  intercedentem  in  Hydr,  con- 
colore  (pag.  216,  n:o  16)  a  b  ista  i-egula  deflectere.  Po- 

stea vero  contigit  observare  idem  valere  de  quibusdam 
aliis  Hydrelliis ^  nimirum  H.  geniculata  (pag.  224,  n:o 
23)  et  H.  fiisca  (pag.  225,  n:o  24).  In  his,  seque  ac  in 
illa,  sub  segmento  sexto  appendiculato  adest  vagina  mem- 
branacea  infuscata,  appendicem  longiiis  superans,  quje 
sub  margine  segmenti  quarti  occultatur  et  genitalia ,  proe- 
ter  solitum  elongata  obtegit,   nec  conspicitur   nisi  dum 
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genilalia  vel  m  coitu  vel  foitnilii  exseriintnr.  Ex  liac 
vero  genitaliiuD  et  tegnn)entoinin  indole  fabiicarn  abdo- 
minis^  paiiUo  magis  eloniiati,  subcvlindracei ,  bis  «pecie- 
bus  peciiliaiern  pendere,  satis  piobabile  est.  2\am  apex 
abdoiiiinis  ovali  in  maie  Hj  dr.  concoloris  etiam  angu- 
statur,  et  basis  insupei-  segraenti  sexti,  ad  similitudinem 
Hydr.  gejuculatce  et  Hydr.  fuscce  convexa  prominet,  ]i- 
cet  longe  Qiiniis  manifeste  qnam  in  bis.  Xon  conti^it 
nobis  observare  indolena  genitaliiira  ac  tegnmentonim  in 
Hydr.  NyjuphcecB  (pag.  227\  Sed  procul  diibio  parimi 
a  conformalione  mcmbroriim  genitaliiira  in  H.  fusca  dif- 
ferunt. 

Ad  pag.  11'.  ObservanduQT  est,  alas  Discomyzce  lo- 
bulo  sat  manifesto  ac  reguiari  instiuctas  esse,  nec  tan- 
tum  rudiraento  lobuli,  adeoque  beic  irarnerito  receiiseri 
inter  Ephydrinas  lobulo  alie  obsoleto  distinctas. 

Ad  pag.  122.  Dum  hage  scribebantur  de  pedibiis  in 

familia  Ephydrinariim  fere  semper  simpb*cibiis ,  nondnm innotuerat  Hydr.  caesia  (pag.  214  n:o  15\  Hnjus  tibice 
intermediär,  ut  in  detineatione  indicavimus,  exiniie  intiis 
compianatoe  extiis  tument.  Deinde  autcm  animadvertiraiis 
tibias  interraedias  compresso -dilatatas  compelere  etiam 
maribns  Hydr.  concoloris ^  H.  genicidatce H.  fuscce  ac  H. 
Nymphece.  Sed  in  bis  ista  dilatatio  adeo  parum  exstat, 
ut  oculum  facile  fugiat.  His  omnibus  speciebus  commu- 
nis  est  vivendi  ratio  in  foliis  natantibus  plaritarum  aqua- 
ticarum ,  itemqiie  plerisque,  ut  supra  diximus,  contor- 
niatio  membrorum  genitaHura. 

Ad  pag.  1S2.  Dispositionem  HydreUiarura  secundura 
longitudinem  nervi  longitudinalis  seciindi  satis  artificia- 
lem  esse  fatemur.  Certe  dispositionis  norma  ,  na tunT  ma- 

gis consentanea,  föret  petenda  a  diveisa  forma  abdomuiis 
et  ratione  segmentoium  abdominaliuni.  Hsec  vero  in  ql- 
lero  tanlum  sexu  manifesta  est;  neque  dubitamus  quin 
ad  sericm  specierum  naturalem  explicandam,  requiiatur 
tolitis  seetionis,  speciebus  extraneis  locupletissimce  revisio, 
quam  aliis  rebnquere  cogimur. 

Ad  pag.  1S2.  Gnlpa  bypotbetce  in  delineatione  Ejih. 
fencstratce  vocabula  quajdam  omissa  sunt.  Lin.  22  exstat: 

'  Pcdcs  e  fusco  cinerasccntes pro  quibus  legas:  "Pc- 
dcs  hicaiio-  gviscsccnUs  tarsis  vix  ddiilc  JiisccsCLntibiiS' 

AUv  c  f  usco  cincrascentes  —  — " 
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Piaeterea  iii  hac  E])h.  fencstratce  delineatione ,  ut 
differentia  a  speciebiis  infra  describendis,  niiperiiis  ohser- 
vatis,  clariiis  eliiceat,  seqtientia  addenda  sunt:  Epistoma 
aicte  quidem  fornicatum  ,  sed  a  fronte  medio  sequaliter 
convexum,  superne  ad  oculos  parura  utrimque  impres- 
sum.  Oculi  parvi,  orbiculaivs.  Genae  ultra  dimidium 
oculi  eIongata3.  Gutlae  alarum  semper  obsoletioi  es ,  di- 
lule  albidae.  —  Eph.  cribrata  et  Eph.  caviceps  proximae 
sunt.  Sed  ab  his  difFert  non  minus  corporis  totius  co- 
lore  diluliore,  griseo-cinerascente  et  forma  magis  elongata 
oblonga,  quam  epistomate  vere  fornicato  et  transveisim 
et  longitudinaliter,  quamvis  modice,  convexo,  semper  al- 
bi  ca  n  te. 

Accedunt  suo  loco  inserendae,  propter  simditudinem 
picturae  et  alarum  et  thoracis  cum  Eph.  fenestrata  ha- 
ctenus  confusoe: 

11  —  j2  E.  cribrata  nig  ro-fusca  abdomine  o  va  to 
lateiibus  albo-raaculato,  thorace  albo-lineo- 

lato,  epistomate  subaequilato  ciiiereo-albican- 
te,  superne  depressiusculo  vix  proluberante, 

infe  1  ne  modice  anipliato  fusco-punctato  setu- 
loso,  alis  nigricantibas  albo-guttatis  guttis  in- 
cequalibus,  segmento  costae  secundo  quadru- 
plam  tertii  longitudinem  vix  excedente. 

o"  ?  (Long,  I— i  lin.) 

Mas:  segmento  abdominis  quarto  tertium 

vix,  quinto  qaartum  dimidio  et  ultra  lon- 
gitudine  excedente,  sexto  inflexo  oblongo- 
triangulari  quintum  aequante. 

Ha  b.  locis  urinosis  et  supra  terram  nu- 
dam  humectatam  in  viis  bortisque,  in  Up- 
Jandia  ad  Holmiam  et  in  Ostros^othia  ad 
Häradsbammar  observata. 

Primo  quidem  adspectu,  ob  alarum  guttas 
fere  eadem  ratione  disposifas  et  picturam  thora- 

cis similem  cum  E.  fenestrata  facile  confundi 
posset.  Sed  jevera  species  diversa.  Distinguitur 
corporis  et  praecipue  abdominis    foiina  ovata  nec 
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obloiif^a  subangustata ,  colore  nigrofusco,  episto- 
niate  siiperne  latiore  magis  depiesso,  inferne  ma- 

gis ampliato,  oculis  majonbus  genisque  breviori- 
bns,  alis  obscuiioribus,  nigricantibus ,  lineolis 
thoracis,  maculis  ab^iominis  alarumque  laetius  al- 
bis,  segmentis  abdominalibus  posterioril^us  in 
inare  brevioribiis.  —  Vertex  fuscescens.  Anten- 
nte  nigrae,  obscnriores  quam  in  Eph.  fenestrataj, 
seta  ut  in  liac  SMbnuda.  Epistoma  superne  snb 
antennis  planiuscuhim ,  utrimqne  ad  latera  late 
depressum,  iriedio  parum  convexnm,  inferne  sat 
ampliatum,  setis  paucis  infra  medium  mnricatiim, 
ex  albido  cinerascens,  inferne  versus  latera  fusco 
inqiiinatiim.  Oculi  orbiculares,  sat  magni.  Ge- 
noe  vix  quinta  parte  longiludinis  oculi  longiores. 
Thorax  et  abdomen  concoloj  ia  nigrofiisca,  snb- 

opaca.  In  thoracis  dorso  alba  lineolje  diue  anh'- 
ca?  breves,  media  pleriiraqiie  obsoletior  et  po>tiea 
utrimque  lateralis  abbreviatas,  punctum  biime- 
rale,  lineola  ante  ålas  et  macnioe  pnrvae  in  plev- 
ns  atque  supra  coxas.  Abdomen  utrimque  ad 
latera  in  vivis  laete  albo-maculatum  maculis  in 
singulo  segmento  duabus,  superiore  subtriangulari, 
inferiore  minore  inteidum  obsoleta.  Segmenta 
abdominis  secundum,  teitium  et  quaitiim  sub- 
jeqiialia,  quartum  vix  longius,  qnintum  in  mare 
vix  duplam  quarti  longitudinem  aeqilans,  in  fe- 
mina  quartum  parum  excedens.  Pedes  nigrofu- 
sci  unicolores.  Alarum  macula3  fere  ut  in  E. 

fcnestraia  positae,  sed  vivide  alba?  acmullo  ma- 
gis conspicuae,  anteriores  magis  reclangulares ,  et 

praeter  novem  in  1^.  fenestrata  numerandas,  de- 
ciina  plerumque  parva  versus  marginein  interi- 
orem  pone  lunatam,  in  fenrstrata  vix  dis- 
cernenda.  Nervus  longitudinalis  paullo  bievior 
et  segmentum  costa?  tertium  paullo  longius  quam 
in  E.  fcncstrata. 

11 --12  E.  caviceps  nigro-fusca  abcloiiiine  ovalo 
laleribiis  albido-iiiaciilalo  apicc  iiiliclo,  llio- 

race  albo-liiicolato,  epislomate  griseo-Fusce- 

scente,  superne  depresso-plaiilusculo  medio 
fovculalu-iin j)rcsso,  apico  sul)[)orrcclo  sctii- 
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loso,  alis  fuscis  aiho-guLtalis,  fegmento  co- 
sltC  secuiido  quadiuplain  terlii  longiludi- 
iiein  vix  aequante.  (f  $  (Loiig.  i  lin.) 

Mas:  segmeuto  abdomiiiis  quaiio  tertii 
brevis  duplam  fe re  longitudinem  öequante, 
qiiiiito  iiitido  quartum  fere  excedente,  sexto 

iiiflexo  oblongo-triaDgLdari  qiiiiitom  aequante. 

Hab.  in  terra  nuda  humectata  piope  do- 
mos  et  in  viis,  in  Uplandia  ad  Holniiain 
et  in  OsLrogothia  observata. 

Similis  praecedenti  corporis  colore  feie  eodem, 
thoracis  alaninique  macnlis  eadem  ratione  dispo- 
silis;  sed  dilFert  alis  dilntiiis  coloratis,  obscure 
fuscis,  macLila  segmentoium  abdominalium  iilrim- 
que  apicali  elongata  cinerascente-albida ,  impri- 
mis  auteni  episloinate  siiperne  medio  foveolato- 
impresso,  segmentisque  abdoniinis  posterioribiis 
longioribus.  —  Epistomatis  confoiinatio  valde 
memorabilis  et  in  hac  familia  pecLi liaris.  Pais 
epistomatis  maxima  superior  hand  convexa,  sed 
siibperpendiciilai  is  medio  late  foveoiata ,  iinde 
ipsa  foveola,  intiis  marginibus  obiimbrata,  maciilae 
obscuiae,  margines  vero  ejus  carinarum  duaiiim 
lateraliiim  speciem  proebent.  Pars  infeiior  epi- 
stomalis  brevior,  planiuscnla,  apice  parum  ampli- 
ato,  siib[)oi  recto,  setis  munilo.  Proboscis,  pro- 
pter  epislonja  antice  non  fornicatum  et  liinc  mi- 

noris capacitatis,  fere  tota  sub  capitis  apice  pro- 
minet.  Oculi  orbiculaies  et  genae,  ut  in  priore. 
Vertex  fuscescens.  Lineoice  in  thoracis  dorso  fere 

ut  in  E.  crihrata^  in  lateribus  et  supra  coxas  quo- 
que  plures  maculae  minutas,  albae.  In  singulo  seg- 
mento  atidominis  utrimqtie  macula  apicalis  elon- 

gata, cinerascens.  Segmentum  abdominis  tertium 
parvum,  secundo  fere  brevius,  quartum  duplam 
fere  tertii  longitudinem  aequans ,  quinlum  in  mare 
quartum  fere  excedens,  in  femina  subx^quans. 
Saltem  segmentum  quinttim,  interdum  plura,  ni- 

tida.     Pcdes    nigro-fusci,    tibiis   tarsi^que  extus 
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partim  cinerascentibus.  Alarum  guttae  sat  laele 
albo-hyalinae,  ut  in  praecedente  dispositae.  Ner- 

vns  longitud*nalis  secundiis  paullo  brevior.  — 
Ad  yenestratajji  acced'\l  a\'\s  non  prorsus  nigri- 
eantibus,  apice  segmentorum  abdominalium  ci- 
nereo-macnlato  et  prsecipue  segmentorum  poste- 
riorum  ratione.  Sed  ab  hac  dibcedit  corporis  co- 
lore  obscuriore,  epistomatis  forma  singulari,  ab- 
dominis  ovata,  nec  angustata. 



Botaniska  iakttagelser,  onder  en 

resa  genom  några  af  rikets  med- 

lersta  och  nordligare  landskap  år 

af 

Några  botaniska,  isyoiierhel  väx  tgeog  ra  fiska,  iakt- 
tagelser, hvarliii  tilifälle  yppades  under  en  af 

mig,  i  sällskap  med  Studeranden  Carl  Lågerheibi, 
sommaren  år  1843  företagen  resa  ifrån  Stockholm 

tiii  Jemtlands  fjelltrakter  och  hit  åter,  understäl- 
las härmed  i  ödmjukhet  Kongl.  Vetenskaps-Aka- 

demien, för  att,  i  händelse  de  skulle  finnas  der  af 

förtjente,  varda,  såsom  bidrag  till  vidgad  känne- 
dom af  de  besökta  provinsernas  vegetations»för- 

hållanden,  i  Kongl.  Akademiens  Handlingar  in- 
tagne. 

29  Juni— 4  Juli. 

Den  29  Juiri  af  reste  vi  ifrån  Stockholm  stora 

Roslagsvägen,  som  sedermera  i  krök  ning  utåt  kust- 
K  v  Akacl  Halldi  7843 
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sträckan  följdes  förbi  Norrtelje,  Skebo,  Harg,  Öst- 
bammar,  Öregrund,  Forsmark  ocb  Löfsta  till  Dal- 
elfvens  fall  vid  Elfkarleby,  dit  vi  ankommo  den 
3  Juli,  Under  denna  väg  anmärktes:  i  Täby 

Socken:  kring  Ormgårdsjön,  vid  Torkan:  Mala- 
chium  aqualicum  Fr.;  i  Rö  Socken:  vid  sjön 
Gätnan:  Utricularia  in  termedia  Hayn.  ocb  Carex 

filiformis  L. ,  samt  i  skogs-  ocb  kärrängar  mot 
gränsen  till  Bimbo  Socken:  Bracbypodium  pin- 

natum PB.,  Atbamanta  Libanotis  L.  ocb  Carex 

paradoxa  Wii.ld.;  i  Edsbro  Socken:  på  Sätra  bvs 

äng :  Viola  persicifolia  Schreb.  ;  på  fuktig  skogs- 
mark, tillbörig  Cbristinebolm :  Cbrjsosplenium 

alternifolium  L. ,  Listera  cordata  Br.  ocb  Carex 

remota  L.,  ännu  ej  fullt  utvecklad;  nedanför 

Edsbro  kyrka,  i  Kyrkviken:  Nasturtium  ampbi- 
bium  Br.,  ocb  i  ängslundar  vid  sjön  JNärdingen: 
Viola  mirabilis  L.;  i  Hargs  Socken:  på  Söder 

Hargs  bys  ängar  (Herrboängarne)  mellan  byn 
Braxenbol  ocb  bafvet:  Eriopborum  gracile  Koch, 

Scirpus  Caricis  Retz.,  Viola  mirabilis  L.,  Sani- 
cula  europcea  L. ,  Polygala  comosa  Schk.,  Orcliis 
sambucina  L. ,  Platå nthera  cblorantha  Cusx.,  Neot- 
tia  Nidus  a  vis  Rich.,  Corallorbiza  innata  Br., 

Cypripcdium  Calceolus  L.  ')  ymn.,  Carex  para- 
doxa Wh.ld.,  G.  elonga  ta  L.,  C.  speirostacbya  Wg. 

ocb  Hippopbaé  rbamnoides  L.;  i  Börste/s  Socken: 
på  skogsängar  mellan  Skedika  ocb  Sneslingeberg: 

i*,)  Här,  livarest  don  synnerligen  frodades,  förekom  den 
ofta  t^åbIon)n1ig  och  erbjöd,  växande  tält  i  stora 
flockar  med  alla  blommorna  vända  åt  cn  sida,  den 
mest  fägnande  anblick.  Skall  i  öfrigt,  enligt  sam- 

manstämmande uppgifter  af  flera  trovärdiga  perso- 
ner i  orten,  trälFiis  ntat  hela  kuststräckan  af  Rosla- 
gen, såsom:  vid  Svinnö;  på  Fagerön  vid  Harg;  på 

Slorskärcl  vid  Foismark;  o.  s.  v. 
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Polygala  comosa  Schk.,  Hieracium  paludosum  L., 
Neottia  Nidus  a  vis  Rich.  och  Epipactis  latifolia 
Sw. ;  i  Forsmarks  Socken:  ui\  K  lockarhagen  vid 

Bruket:  Scirpus  sylvaticus  L.,  Brachypodium  piii- 
natum  PB. ,  Hieracium  paludosum  L.,  Cirsium 
heteiophyllum  All.  och  Orchis  latifolia  L.,  med 
mycket  fläckiga  blad;  i  Elgmossen:  Carex  loliacea 

L.  och  C.  Buxbaumii  "Wg.  ymn.,  samt  på  branta 
ställen  deromkring:  Erysimum  hieracifoliuni  L. , 

med  mest  enkel  stjelk;  i  Löfsta  Socken:  vid  Bru- 
ket: Rumex  conspersus  Hn.,  och  på  ängar  mellan 

Bruket  och  Skärplinge:  Carex  fulva  Good.;  iPFess- 
lands  Socken:  uti  Wesslands  mosse:  Taxus  bac- 

cata  L.  samt  i  E/fkaHebj  Socken:  vid  Da  leif- 
ven, nedanför  stora  fallet:  Asperula  odorata  L. 

—  I  öfrigt  förekomnio  nästan  genom  hela  pro- 
vinsen: Pingvicula  vulgaris  L.,  Milium  effusum 

L.,  Hierochloa  borealis  Roeiyi.,  Sessleria  coerulea 

Ard.,  Primula  farinosa  L. ,  Laserpitium  latifolium 
L.,  Heracleum  Sphondylium  L.  & /3  angustifoliura, 
Paris  quadrifolia  L.,  Ranunculus  polyanthemos  L., 

Polygala  uliginosa  Reich.  ,  Orobus  vernus  L.,  Vi- 
cia  sylvatica  L.,  Gymnadenia  Gonopsea  Br.,  Coe- 
loglossum  viride  Hn. ,  Listera  ovata  Br.,  Carex 

capillaris  L.  ̂ )  och  C.  glauca  Scop. ,  mer  och  min- 
dre allmänna.  Närmare  Elfkarleby  hade  Cam- 

panula  patula  L.  redan  börjat  öppna  sina  sköna, 
skiftande  blommor. 

^)  Kallas  i  orten  Tdpinnar  och  eftersök es  för  dess  pryd- 
lighet begäiligt  af  allmogen.  Vid  Grinduga  nära 

Gefle,  der  den  eljest  är  uppgifven  alt  växa,  söktes 
den  af  oss  förgäfves. 

Carex  dioica  L  ,  G  chordorhiza  Ehrh.  och  G  limosa 
L.  syntes  öfyerallt  i  kärren  hela  vägen  ända  upp  till 
Areskutan. 
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^.  i^esirikiiiMiis 

4  Juli  — 6  Juli. 

Omkring  eo  mil  bortom  Elfkarleby  inkom- 
mo  vi  i  Gestrikland,  genom  hvilken  provins  seder- 

mera stora,  norra  vägen  ända  till  Helsinge-gränsen 

följdes,  Il  varunder  observerades:  i  Gejle,  på  kyr- 

kogårdsmuren: Di^aba  nemorosa  L. ,  i  stor  mj^c- 
kenhet,  samt  i  Hille  Socken:  uti  och  omkring 

Trödje  myr,  ett  vidsträckt  kallkärr,  hvarest  re- 
dan en  mera  arctisk  vegetation  och  naturbeskaf- 

fenhet i  allmänhet,  med  märkbart  afbrott  mot 

Roslagens,  vidtagit:  Utricularia  intermedia  Hayn., 
Scirpus  caespitosus  L. ,  Scheuchzeria  palustris  L. , 

Rubus  arcticns  L.,  Carex  pauciflora  Lightf.,  C.  li- 

•vida  Wg.  jmn.,  C.  filiformis  L.  och  Betida  nana 
L. ,  hvaribhnid  de  fleste  sedermera  närmare  grän- 

sen till  Helsingland  fiere  gånger  återsågos  jemte 
de  öfverallt  förekommande  Pingvicula  vulgaris  L. 

och  Primula  farinosa  L.  på  sidlandt  samt  Cam- 
panula  patula  L.  på  något  högländtare  gräsmark. 

Icke  eller  hade  vi  någonstiides  sett  Turritis  gia- 
bra  L.  så  allmän  som  i  denna  provins ,  hvarifrån 
den  sedermera  öfvergeck  inåt  HelsingLind. 

6  Juli  — 10  Juli. 

Ett  par  mil  norr  om  Helsinge-gränsen,  som 
den  6  Juli  emellan  Berg  och  Stråkärra  passerades, 
aftoijo  vi  vid  Mo  iMvskie  åt  vesler  från  stora  vä- 

gen  samt  följde  derefter  oaf brutet  Ljusne-elfvens 
höga,  tallbcväxla  stränder  genom  Bolhiäs,  Ar])rå, 
Undersviks  och  Jerfsö  odlade  socknar  samt  öfver 

Ljusdals  och  Fiirilas  hedar  ända  till  Kårböles  och 
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Högdals  urskogar^)  och  ödemarker  mot  gränsen  åt 
Ilerjedalen.  livad  som  härvid  förekom  af  något 

intresse  var  hufvudsakligen  följande:  i  Mo  Soc^ 
ken:  på  fuktiga  skogsängar  niira  kja^an:  Cornus 

svecica  L.;  i  jirbi-å  Socken:  öfverallt  på  mossig 
och  våt  skogsmark  men  ymnigast  kring  Håfs  my- 

ror: Carex  globularis  L.,  sedermera,  jemte  den 
äfven  här  allmänt  växande  Cornus  svecica  L., 

följa ktig  på  alla  dylika  ställen  genom  hela  land- 
skapet; nedanför  höga  skogbeväxta  berg  vid  vä- 

gen: A  i  ra  fl  ex  nosa  L.  p  monlana  samt  Stella  ria 
Fries  i  a  na  DC;  i  Undersviks  Socken:  vid  Löfvik: 

Poten lilla  norvegica  L.  och  ThalicLrum  simplex 
L.;  i  Jerfsö  Socken:  kring  kyrkan:  Thalictrum 

simplex  L.,  samt  i  skogsmyror,  Öster  om  Ljusne- 
elfven,  vid  vägen  till  Ljusdal:  Carex  teniiiflora 

Wg.,  utmärkt  stor  och  vacker;  i  Ljusdals  Soc- 
ken: ej  långt  ifrån  kyrkan,  på  Ljusnans  upphöjda, 

gräsbe växta  vestra  strand  vid  färjstället  på  vägen 
till  Färila:  Lychnis  alpina  L. ,  Rosa  cinnamomea 
L.,  Thalictrum  simplex  L.  och  Astragalus  alpinus 
L.;  i  Färila  Socken:  på  gräsmark  i  skogen  vid 
landsvägen  midt  för  Laforssen:  Lychnis  alpina 

L.;  nedom  nämde  vattenfall,  vid  elfven;  Tofjel- 
dia  borealis  Wg.,  Hieracium  paludosura  L. ,  Li- 

stera cordata  Br.  och  Carex  vaginata  Tausch,  ge- 
nom den  återstående  delen  af  provinsen  alltjemt 

synlig  i  sällskap  med  Carex  globularis  L.,  men 

mindre  ymnig  än  denna;  vid  stranden  af  Ljus- 
nan, närmare  Kårböle  kapell:  Menlha  arvensis  L. 

Det  är  med  en  egen  känsla  man  färdas  genom  dessa 

iii-gamla,  öde  skogar,  der  de  i  ordets  egentliga  be- 
märkelse inbergas  aF  liden  och  den  högsta  växtlighet 

gagnlöst  förspilles  hvar  den  under  andra  iörhällan- 
den  vore  källan  till  rikaste  förkofran. 
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P  glabrata;  vid  Kårböle:  Peclicularis  Sceptrum  Ca- 
rolinum  L. ,  och  på  bergiga,  Ijiingbeväxla  skogs- 

hedar mot  gränsen  till  Ytter  Högdal:  SaUx  de- 
pressa  L.  p  livida,  samt  i  Vtter  Högdals  Socken: 

vid  Ljusne-elfven:  Rosa  cinnamomea  L. ,  AsLra- 

galus  alpinus  L.  och  Salix  Lapponum  L. ,  äfven- 
som  i  sänka  kärr  närmast  Herjedals-gränsen :  Jun- 
CLisstygius  L.,  Carex  tenuiflora  Wg  och  Splach- 
num  luteum  L.  I  öfiigt  visade  sig,  näs  I  an  ge- 

nom hela  provinsen,  mer  och  mindre  allmänna: 
i  och  vid  myrorne  samt  på  fuktig,  mossig  eller 

tufvig  skogsmark  deromkrino::  Pingvicula  vulgaris 
L.,  Scirpus  caespitosus  L.,  Rubus  arcticus  L.,  R. 
Chanicemorus  L. ,  Linnaea  borealis  L.,  Cirsium 

heterophvlhim  Alt..,  Carex  pauciflora  Lightf.  och 
Betula  nana  L  ,  samt  såsom  ogräs  i  åkrarne: 

Brassica  campestris  L»  Endast  i  södra  delen  ai 
landskapet  anmärktes  Primida  farinosa  L,  och 

Campanula  patula  L. 

4.  Herjetialen: 
10  Juli  — 11  Juli. 

Uär,  hvarest  fvra  provinser,  Helsingland, 
Herjedalen,  Jemtland  och  Medelpad ,  sammanstöta, 
företer  landet  ett  ytterst  ödsli"t  och  vildt  utse- 
ende.  Vidsträckta  öde  skoirar,  der  tallösa  rader 

at  falhia  jettestajnmar  förmullna,  omväxla  med 
vildmarker,  nästen  för  titaniskt  upptornade  eller 

i  änillös  förvirring  kring  och  öfver  li varandra  ka- 
stade ofantliga  block,  medan  vegetationen,  repre- 

senterad af  den  i  de  nakna  dykärren  här  tem- 
ligen  alhnänt  förekommande  Juncus  stygius  L. , 

fullkondigt  instämmer  i  den  öfriga  ualur-karak- 
terens  vidheL  I  Öfver  BogcLi/s  Socken,  den 

enda  som  undei   vår  ungefär  en  Oi.*h  cn  hall  mil 



279 

långa  väg  genom  Herjedaltn  passerades,  anmärk- 

tes för  öfrigt:  i  och  omkring  kärren:  Scirpus  caes- 
pitosus  L. ,  Rubus  arcLieus  L, ,  R.  Chami^morus 

L.,  Carex  pauciflura  Lightf.,  C.  tenuiflora  Wg.  , 
C.  vaginata  Tausch,  C.  globularis  L.,  Betula  nana 
L.  och  Splachnum  luteuni  L.;  på  skogsmark: 
Linnasa  borealis  L.;  nedonikring  beigen:  Stellaria 

Friesiana  DC.  ocli  Carex  Yahlii  Schk.  ,  mycket 

stor  och  frodig,  samt  närmast  Jemtlands-gränsen, 

utåt  vägkanten:  Phleum  alpinum  L.,  Saiix  phy- 
licifojia  L.  (S.  arbuscula  Wg.)  och  S.  Lapponum  L. 

11  Juli  — 20  Aug. 

Den  11  Juli  lemnade  vi  ödemaikerna  och 

nedstego  i  de  leende*)  nejder,  som  bilda  entreen 
till  Hofverberget  och  Storsjön  i  Jemtland.  Vägen 
fortsattes  genom  Bergs  och  O  vikens  Socknar  till 
dess  öfver  Sandsundet  aftogs  inåt  det  vackra,  på 

en  udde  midt  i  Storsjön  belägna  Sunne.  Häri- 
från färdades  vi  öfver  Wallsundet  till  FrösÖn 

samt  vidare  till  Östersund,  hvarefter  stora  vägen 

följdes  ända  fram  till  Åreskutan.  Härvid  anmärk- 

tes: i  Bergs  Socken:  närmast  Herjeda Is-gränsen  , 
på  Jemtskogen:  Juncus  stygius  L.^  Rubus  arcticus 
L.,  Carex  tenuiflora  Wg.  och  C.  globularis  L.,  alla 

fyra  efter  hand  försvinnande  och  af  oss  seder- 
mera icke  vidare  i  de  nordligare  fjellbygderne 

återsedda;  mellan  Åsarne  och  Berg,  vid  Bergviks- 

')  Då  vi  bär  passerade  syntes  hela  trakten  jemte  strän- 
derna af  den  för  tillfället  spegelklara  Storsjön  raed 

alla  sina  glada  bilder  likasom  försänkta  i  ett  elhe- 
riskt  blånande  skimmer. 
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ån:  Taraxacum  palustre  DC.  samt  på  tingsbackar 
Gentiana  nivalis  L.;  vid  HofverbergeL:  Stellaiia 

Friesiana  DC,  Cardamine  amara  L,,  Nigritelia  an- 
guslifolia  RicH.,  teraligen  ymnig,  ocb  Carex 
Vahbi  ScHK.;  mellan  Hofverberget  och  Wigge  by, 
i  diken:  Sagina  saxatiiis  Wimm, ,  äfven  träffad  nå- 

got längre  fram,  ocli  Cnrex  loliacea  L, ;  på  en 
nämde  by  tillhörig  liögländt  hårdvallsäng  till 
venster  om  vägen :  AUiura  Schoenoprasura  L,  /3  si- 
biricum  (A.  sibiricum  L.)  sparsamt,  samt  emellan 

Wigge  och  O  viks-gränsen:  Gentiana  nivalis  L., 
Nigritelia  angustifolia  Rich.  och  Carex  ornithopoda 
Wn.LD.,  hvarjemie  Geum  rivale  L.  här  visade  sig 

med  i  bladvecket  stadnad,  uprätt  och  luxurie- 
rande  blomma:  G.  hybriduna  Jacq.;  i  O  vikens 
Socken:  Pedicularis  Sceptrum  Carolinnm  L.  och 
Nigrilella  angasiifoiia  Rich.,  äfven  här  någorlunda 

ymnig;  i  Sanne  Socken:  mellan  Sandsundets  färj- 
ställe  och  Orr viken:  likaledes  ■Niqritella  ans^usti- 
folia  Rich.,  alltid  på  högländta  ängar,  samt  på 

lägre,  gräsbeväxt  hårdvallsmai k :  Astragalus  alpi- 
nas L.;  vid  Orr  viken:  kring  nakna  fläckar  på  fuk- 

tig betesmark:  Primula  stricta  Horx.,-  i  sällskap 
med  Primula  farinosa  L.,  samt  Carex  capitata  L,; 
mellan  Orrviken  och  Sunne  kyrka:  i  och  omkring 

gräsmyror:  Pedicularis  Sceptrum  Cai*ulinum  L., 
Taraxacum  palustre  DC,  Orchis  cruentii  Mull., 

Ophrys  myodes  L.,  Malaxis  monophyllos  Sw.  och 
Salix  myrsinites  L.,  samt  på  något  högländtare, 
ehuru  fuktig  gräsmark:  Carex  ornitliopoda  Wilt  d.; 

vid  Sunne  prestgård^):  Polenionium  coerideum  L.; 

;  Slndcraixlcn  C.  J.  Backman  förevisade  liar  exemplar 
af  Raiuinculiis  lapponicus  L. ,  af  honnm  inom  pa- 

storatet ta;,'na  på  lufvor  i  eii  mosse  \'n\  Grim<veil>i 
l)C>sll>od,  h(Srande  till  prr-tgården. 
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vid  Östersimd,  på  stranden  af  Storsjön'):  Saxi- 
fraga  aizoides  L  ,  ymnig,  Sagina  nodosa  Fentzl, 
Carex  fulva  Good.  och  Eqvisetum  variegatum  All.; 

på  Fj'ösön:  Astragaius  alpinns  L. ,  Trifolium  me- 
dium L.  mot  Rodö-sundel ,  Orcbis  cruenta  Miiix., 

Malaxis  monophjllos  Sw.,  både  en-  och  tvåbladig, 
Carex  capitala  L.  och  C.  ornithopoda  Willd.,  all- 

tid sparsam;  i  Rödö  Socken:  bortom  Rödö-sundet: 
Trifohum  medium  L.;  nära  Häste:  Gentiana  ni- 
valis  L.,  samt  emellan  Häsle  och  Faxelfveu,  un- 

gefär halfvägs,  i  en  skogsrayra  vid  vägen:  Carex 
heleonastes  Ehril,  och  i  Undersåkers  Socken:  vid 

sjön  Lithen,  emellan  Upland  och  Jerpe  skans: 
Bartsia  alpina  L.;  på  skansen:  Dianthus  deltoides 

L.  p.  glaucus,  samt  vid  Jerpe  elf:  Saxifraga  ai- 
zoides L. ,  Bartsia  alpina  L.,  Eriophorum  capita- 

tum HosT  och  Carex  Ljllacea  L. ,  de  begge  sist- 
nämde  mellan  byn  Jerpea  ocli  torpet  Bonäset. 

Ar  eskit  tfjell  et: 

På  en  ifrån  torpet  Bonäset  ulåt  stranden  af 

Kallsjön  under  fjellets  fot  anlagd  ny  och  beqväm 

körväg®)  ankommo  vi  den  18  Juli  till  Huså  kop- 
parhytta, der  vi  hos  Inspektören  öfver  ortens 

samtlige  kopparverk  Herr  J,  E.  Lindström  inio- 

'J  Carex  flava  L.  visade  här,  likasom  på  Frösön,  sär- 
deles anlag  att  variera  samt  förekom  dels  i  lågväxta 

former,  nära  öfvergående  i  Q.  Oederi  Ehrii.  ,  dels  i 
högre,  utmärkta  af  ett  enda  $-ax  Qied  mycket  upp- 

blåsta frögömmen, 

®)  FöiT  fanns  icke  någon  med  kördon  sommartiden  far- 
bar  väg  till  Husa  kopparhytta,  utan  nödgades  man, 
för  att  annorledes  än  gåetide  eller  ridande  dit  fram- 

komma, laga  Sjövägen  öfver  Kallsjön,  vanligen  ifrån 
Bonäset. 
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gerades  i  det  nya  Briiks-hotelet,  det  största  och 
smakfullaste  Jjoningshus  vi  i  provinsen  anmärkt. 
Här,  på  stranden  af  Kallsjön,  vid  de  förenade 

Hus-  och  Skulåarnes  gemensamma  utlopp,  h var- 
est  Pedicularis  Sceptrum  Carolinum  L.,  ibland 

häckar  af  låga  fjellpilar  ̂ ) ,  mot  sjösidan  prunkade 
under  våra  fönster,  medan  Åreskutans  från  an- 

dra sidan  uppstigande  nordliga  topp,  till  hälften 
skymd  af  den  underliggande  fotåsens  grönskande 
förhänge,  nedblickade  mörk  och  mulen  ur  sin 
molnhatt  bibehöllo  vi  vår  hufvudstation  nära 

tre  veckor  eller  till  den  6  Augusti,  då  den  flyt- 
tades till  gården  Lund  under  bergets  motsatta 

samt  högre  och  vidlyftigare  södra  ända  vid  Åre- 
sjön, der  vi  sedermera  förbJefvo^  intill  hemresan 

Såsom  Salix  hastata  L. ,  S.  glauca  L. ,  S.  Lappoiium 
L.  och  den  guldgula  S.  lanata  L  ,  m.  fl. 

"'j  Det  är  förgäfves  man  i  sydligare  provinser  söker 
den  vårligt  ljusa,  nästan  sidenlika  grönska ,  som  ännu 
mot^ hösten  lifvar  dessa  långsträckta  åsar  och  stän- 

digt pånyttfödd  af  fuktigheten  från  fjellet,  likasom 
alpvegetationen  i  allmänhet,  ännu  ung.  och  leende 
hegrafves.  Då  vi  lemnade  Åreskulan  stodo  växterna 
der  för  det  mesta  i  fullt  flor  samt  till  en  del,  uppe 
pä  berget,  ännu  i  knoppning,  och  inom  åtta  dagar 
derefter  låg  hela  fjellet,  enligt  de  underrättelser  jag 
sedermera  derifrån  erhållit,  insnögadt. 

')  Sådant  var  åtminstone  oftast  förhållandet  -under  vårt 
vistande  vid  Husa  hytta.  Aflyftades  emellanåt  moln- 

hatten, så  skedde  detta  vanligen  lika  hastigt  och 
oförmodadt  som  den  åter  påsattes;  en  ombytlighet 
i  fjellets  högre  regioner,  till  följd  hvaraf  man  un- 

der vistandet  derstades  löper  fara  alt  midt  på  ljusa 
dagen  iinna  sig  nästan  ögonblickligt  insvept  i  ett 
ogenomskådligt  töcken.  Vid  dylika  tillfällen,  då 
vägvisaren  föga  eller  ingenting  kan  uträtta,  är  kom- 

passen bästa  och  säkraste  ledaren  till  undvikande 
af  vilsegåendc  och  än  värre  äfvcnlyr. 
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den  17  i  samma  månad.  Ifrån  dessa  begge  väl- 
belägna  utgångspunkter  ansliillde  vi,  så  ofta  vä- 

derleken, som  i  början  af  vårt  vistande  på  stället 

icke  var  särdeles  gynsam  det  tillät,  våra  ut- 
vandringar i  fjellets  omgifningar  och  till  dess  sär- 

skilda delar,  ända  till  högsta  spetsen,  som  tven- 

ne  gånger,  den  27  Juli  ̂ )  och  den  8  Aug. ,  be- 
stegs, samt  vunno  dervid  tillika  en  öfversigt  af 

nejdens  naturskönheter,  bland  h vilka,  näst  anblicken 

frän  stora  skut-toppen.  Tenn- och  Restan-forssen  ^) 
intnga  främsta  rummet.  För  Botanisten  särdeles 
lockande  och  af  växtrikedom  utmärkta  förekommo 

oss,  jemte  den  intressanta ,  måhända  ännu  allt  för 

litet  undersökta  fjellsidan  emellan  Blå-sten  och 
Gustafs  grufva,  isynnerhet  brådstuporne  vid  Åre- 

skutans norra  ända,  med  derunder  liggande  bran- 

Den  25  Juli,  då  vi,  efter  en  den  föregående  dagen 
gjord  exkursion  till  Gustafs  (Fröå)  grufva,  derifrån 
fö) bi  Blå-sten  återvände  till  Huså  hytta,  voro  våra 
händer,  ehuru  med  handskar  lieläckte,  af  kyla  så 
angripne,  att  vi  med  svårighet  och  slutligen  allde- 

les icke  förmådde  upphämta  de  under  vägen  före- 
kommande växter. 

^)  Den  första  dag,  som,  efter  vår  ankomst  till  Åresku- 
tan, var  klar  och  för  ändamålet  tjenlig.  Uppstigan- 

det verkställdes  ifrån  Huså  hytta  på  omkring  fem 
timmar,  ifrån  klockan  8  om  morgonen  till  klockan 
1  middagen,  hvarunder  tillika  något  botaniserades. 
Den  8  Aug.  skedde  bestigandet  från  Lund  på  kor- 

tare men  brantare  och  mödosammare  väg^  hvarun- 
der snörännilarnes  förträffliga  drickesvatten  likväl  öf- 

verallt  erbjuder  tillfälle  till  vederqvickelse. 

*)  Med  sina  jernsvarta,  genomborrade  klippmassor,  re- 
sande sig,  likasom  underminerade  borgar,  ur  det  ry- 
kande skummet,  erinrar  den  om  Alexander  von 

Bun)boldts  mästerliga  skildring  af  Orinocos  kata- 
rakter- 



284 

ter  och  siclosliittniiigar ,  samt  östra  (Tutt)  hum- 
lueln,  framför  allt  den  sistiiäQ]da,  som,  utom 

det  att  de  flesta  af  byodeiis  sydläudtare  växter 
iinnas  kring  dess  fot  och  sidor  församlade  och  att 

den  derjemte  hyser  åtskilliga,  ej  annorstädes  i  gran- 
skapet  observerade,  såsom  Yeronica  saxatilis  L., 

Ulmus  campestris  L. ,  Daphne  Mezereiim  L.,  Si- 
lene  riipestris  L. ,  Anthyllis  Yulneraria  L.  och 

Carex  ornithopoda  Willd.,  tillika,  på  en  i  jemfö- 

relse  med  det  öfverliggande  fjellets  dimensioner ") 
ganska  ringa  jla,  företer  det  intressanta  skådespe- 

let af  en  nästan  fullständig  reproduction  ̂ )  af  livad 

®)  Det  är  dessas,  sina  egna  omgifningar  likasom  upp- 
slukande, vidd  och  utsträckning,  jerate  en  i  stor 

scala  J3ruten  terrain,  på  hvilken  de  framstående  par- 
tierne  synas  omedelbart  ansluta  sig  till  eller  resa  sig 
öfver  hvarandra,  som,  med  en  ogenien  förkortning 
af  synfältet  och  bakgrundens  deraf  föranledda  fram- 

flyttande, förorsakar  en  egen  illusion,  i  följd  hvaraf 
ett  bergföremål  kan  visa  sig  helt  iiäibeläget  och  in- 

om kort  stund  upphinneligt,  medan  man  i  sjelfva 
verket  får  använda  timmar  samt  hinner  mer  än  en 

gång  upptröttna  under  gäckad  sträfvan  efter  detta 
som  en  Proteus  sig  alltjemt  tillbakadragande  före- 

måls uppnående. 

Under  en  af  våra  exkursioner  till  Totthummeln  an- 
tecknades, bland  de  egentligare  fjellväxterne,  följan- 

de, såsom  der  förekommande,  nemligen:  Veronica 
alpina  L. ,  Phleura  alpinum  L.,  Poa  alpiua  L.,  Fe- 
stuca  ovina  L.  vivipara,  Alchemilla  alpina  L.,  Myo- 
sotis  sylvatica  Hoffm  ,  Diapensia  lapponica  L.,  Aza- 

lea procuinbens  L. ,  Viola  biflora  L.,  Sibbaldia  pro- 
cumbens  L. ,  Juncus  trifidus  L. ♦  J.  triglumis  L.,  J. 
castaneus  S:.i. ,  Luzula  spicata  DC,  Oxyria  digyna 
Campd. ,  Tofjeldia  borealis  Wc,  Epilobium  alpinum 
L.,  Arbutus  alpina  L.,  Menziesia  cocrulea  Sm.,  Saxi- 
fraga  Stellaris  L. ,  S.  aizoidcs  L. ,  S.  oppositifolia  L., 
S.  adscenden^  L. ,  SiK  no  acaulis  L. ,  Alsine  strida 
Wc,  Slcllnria  borealis  BrorL. ,  Cernsliura  nlpinum  Lm 
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hela  den  öfriga  fjollmassaii  erbjuder,  med  undan- 
tag kanhända  allena  af  några  färre  arter,  li vilka 

endast  förekomma  omkring  Öfversta  sk  ut- toppen'). 
Då  emellertid,  oansedt  det  nu  anmärkta,  h var- 

till må  läggas  iakttagelsen  alt  berget,  af  lätt  för- 
klarliga orsaker,  är  mot  söder  eller  åt  Åresidan 

rikast  på  species,  men  dereraut  åt  norr  eller  mot 
Kalisjösidan  öfverflödande  på  individuer  i  massa 

af  de  egentliga  fjellbyggarne,  väKterne  i  öfrigt  fö- 
rekomma på  och  omkring  Åreskutan,  livar  inom 

sin  region  teniligea  jemut  ocli  allmänt  sprid- 
da samt  der  till  största  delen  på  en  och  samma 

G.  trigynum  WiLL.,  Sagina  saxatilis  Wimm.,  Tlialic- 
trum  aipiniHTi  L. ,  Bartsia  aljDina  L,,  Pediciiiai  is 
lapponica  L. ,  Draba  hirta  L. j  Leontodon  autumna- 
lis  L.  ̂   Taraxaci,  Sonchus  alpinos  L,,  Hieracium 
alpiniim  L.,  Saussurea  alpina  DC,  Gnaphalinm  su- 
pinum  L. ,  Tiissilago  frigida  L. ,  Erigeron  unifloriis 
L. ,  E.  alpinus  L.,  Garex  riipestris  All.,  G.  lagopina 
Wg.  ,  G.  atiata  L. ,  C.  Vahlii  Schr.  ,  G.  rigida  Good., 
Eetnia  nana  L.,  Salix  hastata  L. ,  S,  glauca  L. ,  S. 
lanata  L. ,  S.  Lapponom  L. ,  S.  herbace»T(  L.,  S.  re- 
ticulala  L,,  Lycopodiuin  selaginoides  L.  och  L.  al- 

piniim L. 
')  Nemligen  Saxifraga  rivnlaris  L. ,  Ranunculus  i^la- 

cialis  L.,  fl.  pygnicSLis  Wg.  och  Cardamine  bellidi- 
folia  L. 

*)  Dessa  växtregioner  äro  likväl  på  Åreskutan  i  allmän- 
het mycket  svåibestämbara  och  vacklande  samt  öf- 

verskrida  som  oftast  i  zigzag  hvarandras  gränsor.  Så 
sågs  t.  ex.  Pedicularis  Sceptrum  Garoliniim  L.,  som 
eljest  vanligen  igenfinnes  i  de  underliggande  trakter- 
ne,  af  Piibuskarne,  livilka  genomgå  alla  regionerne, 
lockad  höijt  upp  på  fjellet,  likasom,  i  omvänd  rigt- 
ning,  Azalea  procumbens  L.,  Aibutus  alpina  L.  och 
Salix  reticulata  L«,  m.  £1.,  följde  Hus-  ocli  Skut- 
åarne  ända  mot  Kallsjön,  på  sätt  raan  alltid  ser  al{)- 
växterne  längst  nedstiga  utefter  fjellbäckarnes  strän- 

der, samt  Menziesia  coerulea  Sm.  träffades  nederst  på 
bergets  fotås  emellan  Iluså  hytta  och  byn  Fäviken. 
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gång,  under  nedstigande,  aiUmfias  i  alla  deras 
olika  tillstånd,  ifrån  vintersömnen  nnder  drifvan 

till  knoppningen,  blonislriiigea  och  fullmognaden, 
och  vid  sådant  förhållande  de  särskilde  exkursio- 

neriies  närmare  beskrifning,  jenile  special-uppgif- 
ter på  ställen  och  dagar  för  växternas  aiUräffan- 

de  i  olika  utvecklings-stadier  på  fjellet,  torde, 
ehvad  botaniskt  behag  sådana  teckningar  än  må 
innebära,  i  det  hela  vara  här  af  mindre  värde, 

har  jag  i  stället,  såsom  måhända  mera  ändamåls- 
enligt, försökt  att  i  efterföljande  systematiska 

uppställning,  ordnad  efter  Hartma>-s  Skandinav. 
Flora,  4:de  uppl. ,  och  försedd  med  noter,  inne- 

hållande hvad  som  särskildt  varit  att  anmärka, 

lem  na  en  öfversigt  af  och  likasom  för  ett  ögon- 
kast visa,  hvad  uppå  Åreskutfjellet  och  kring  dess 

fot  är  vordet  ej  mindre  af  oss  än  af  andra,  mig 

veterligt,  hitintills  funnet. 

FÖRTECKNING) 

öfver 

Aveskutfjellets t  äjcter : 
Monandria;  Diaindria: 

Ilippuris  vulgaris  L,  Veronica  seipy llifolia  L-  & 

^  borealis  Laest.  *) 
^)  Vid  upprättandet  af  denna  fchtectning  har  jag,  utom  egna 

iakttagelser,  hufvudsakligen  rädfiagat  ocli  l^egagnat  de  upp- 
lysningar, ruran(le  Åreskntfjcllcts  vegetation ,  som  Dokt.  Hart- 

man,  uti  Kongl.  Vet.  Akad.  Handl.  I8l4  och  I8l8,  samt  Prof. 
Zettebstedt,  i  dess  Nat.  hist.  resa  genom  nägra  provinser  af 
nordl.  Skaiid.  år  1840,  intagen  i  Prof.  Wirströms  Bot.  Års- 
berätt.,  meddelat. 

2)  I  den  vidsträcktare  mening  och  med  de  gränsor,  som  Dokt. 
Hartman,  i  dess  beskrifning  öfver  fjellet,  antagit,^  och  såle- 

des upptagande  hela  landtungan  mellan  Kall-  och  Arevattnen, 
med  spetsen  vid  dessa  vattens  sammanlopp  mot  S  O.  och  med 
Mullfjellets  gräns  mot  N.V. ;  detta  sistnämdc  fjell  följaktli- 

gen under  Areskutfjellet  inbegripet. 
^)  Crypto£;amerne,  med  undanlag;  af  Filices .  derihlauil  uteslutne. 
■*)  Vid  Gustafs  grut\a. 
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Veronica  alpina  L.  &. 

^  lasiocarpn V.  saxatilis  L. 
V.  scutellata  L.  & 

^  villosa V.  Beccabunga  L. 
V.  Cliamaedrys  L. 
V.  officinalis  L. 
V-  agrestis  L. 
Pingviciila  viilgaris  L.  & 

^  teniiior P.  villosa  L. 

Gircaea  alpina  L.  °) 

Triandria: 

Valeriana  officinalis  L. 

Eriophorum  angiistifoliiim Roth 

E.  gracile  Koch 
E.  vaginatum  L. 
E.  capitatum  Host 

E.  alpinnm  L. 
Scirpus  pa lustris  L. 
S.  aeicularis  L. 

S.  pauciflorus  Lightf. 
S.  caespi tösus  L. 
S.  lacustris  L. 
Nardus  stricta  L. 

Alopecurus  geniculatus  L. 
Phlcum  pratense  L.  (Sc nodosuni 

P  alpinum  L, 
Phalaris  arundinacea  L.  ̂ ) 
Milium  efFusum  L. 

Agrostis  ru pestris  All. 
A.  canina  L.  <Sc 

y  mutica A.  borealis  Hn. 
A.  vuigaris  With. 
Apera  spica  venli  PB. 
CalamagrostisepigejosRoTfl  ^) 
G.  Halleriana  DG. 
C.  stricta  Hn. 

5)  Det  är  anmurkningsvärdt,  att  af  denna  växt,  som  eljest  sLiU 
allmänt  förekomma  i  Åreskutans  subalpina  region,  icke  ett 
enda  exemplar  sommaren  ar  1843  der  anträffades,  hvaremot 
en  liten  intressant  fjellform  af  Pingvicula  vuigaris  L.,  nem- 
ligen  den  här  ofvan  under  namn  af  tenuior  upptagna,  fanns 
allmän  i  nämde  region;  ett  förhållande  som  erinrar  om  hvad 
Dokt.  Hautmän,  uti  bcskrifningen  öfver  Åreskutfjellet ,  anför 
rörande  Andromeda  bypnoides  L. ,  hvaraf  år  1813  endast  nå- 

gra få  blommor  på  hela  fjellet  erhöllos,  då  den  deremot  af 
oss  sågs  der  blommande  i  största  ymnighet.  Samme  Författare 
omnämner  äfven  att  Arbutus  alpina  L.  år  1813  icke  blom- 

made på  Åreskutan. 
6)  Vid  Åresjön,  i  en  skogsbacke  nedanför  torpet  Kläppen,  på 

begge  sidor  om  stora  landsvägen. 
Pä  torra ,  stenbundna  ställen  vid  Husa  hytta. 

8)  Anförd  enligt  Dokt.  Hartman. 
Enl.  Dokt.  Hartman. 

Ehuru  liknande  snarare  C.  phragmitoides  Hn.  än  den  något 
ljusare  samt  till  växten  spädare  och  slankigare  C.  Halleriana 
DC.,  är  den  likväl,  såsom,  enl.  Hartman  in  litt. ,  ej  höran- 

de till  den  förra  arten,  här  upptagen  under  den  sednare.  Fö- 
rekommer sä  väl  vid  Åresjön  som  vid  Kallsjön,  nedanför 

Huså  hytta,  samt  äfven  högre  upp  i  Åreskutans  skogsregion. 
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Ca  l  a  m  n  g  1  -o  ?  t  i  ̂  a  r  u  n  (  i  i  n  a  cea EoTn 
Arando  Plira^^mites  L. 
Anthoxanthum   odoratum  L. 
Hierochloa  boi  ealis  Roem.  <5c 

f ra  grans 
Avena  siiljspicata  Clairv. 
A.  pnbescens  L. 
A.  la  tu  a  L. 

Aira  alpina  L.  vivipara  * 
A.  Ccespitnsa  L.  (5c 

^  ̂;laiica  ̂ ; 
y  brevifolia 

A.  flexuosa  L.  ̂   montana 
Alelica  niitaos  L. 
]\Iolinia  coerulea  ̂ Ioexch 
Poa  aniiiia  L. 

P.  hybrida  Gaud.  ̂ } P.  trivial  is  L. 

P.  praten sis  L.  & 

y  rigens d  macrorliiza 

P.  alpina  L.  Si 
var.  vivipara 

P.  laxa  Hcg-NKE 

P.  Gaudini  PiOEAi.ic  5cnULT.  * 

P.  iiemoralls  L. 
Ft-itiica  o  vi  na  L.  >k 

y  vi  ripa  ra F.  rubra  L. 

F.  elatior  L.  *; Bromus  secalinus  L. 
Sessleria  coerulea  Ard. 
Triticiim  repens  L. 
T.  cardnum  L. 
Montia  fontana  L. 

Tetra^DKIA: 

Scabiosa  arvensis  L. 
Succisa  pratensis  Moejch 
Alchrmilla  vulgaris  L. 
A.  alpina  L. 
Plantaqo  major  L. 
P.  media  L. 

Majanthemnra  Convallaria 
WlGG. 

Galimn  boreale  L. 

G.  pa lustre  L. 
G.  uiiginosum  L. 
G.  A  pari  ne  L. 
Cornas  svecica  L. 

•  Pota- 

»)  Enl.  Dolvt.  Hartmajt. 
2)  EuL  Dolt.  Hartmax. 

Eul.  Dokt.  Hartmas,  soru  funnit  den  nära  Bla-steu. 
■*)  På  fuktiga  klippor  nära  fjellets  topp,  sunr^amt.   Dokt.  Haht- 

fann  den  i  Bla-stens  rlalou. 
Enl.  Hartmans  Skand.  Fl.,  4.  uppl. 

^)  Eul.  Dokt.  Hautman.  Det  ftirundraile  oss  mer  än  en  £;.Tngatt 
detta  liÖ£:a  och  bredbladiga  gräs,  sona  är  181.3  pä  ställof  iTne- 
koiu  "vid  elfvarne  o.  s.  v.  i  stor  mycken!. et kunde  allilele* 
undgä  vår  uppmärksamliet.  Se  vidare  noten  till  Pin2\ictda 
villosa  L. 

'•]  På  fuktiga  klippväa:gar  vid  Skutan. 
Enl.  Hartmans  Skand.  FL,  4-.  uppl. 

®)  Pä  gräsmark  i  Årebygden  och  vid  Reslauforssen. 
Vid  ÅresjOn,  bland  buskar  utåt  nastau  lida   stranden  umler 
nellel. 
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Potamogeton  natans  L. 
P.  graiiiineus  L. 
P.  perfoliatus  L. 

Pentändria: 

Myosotis  sylvatica  Hoffm. 
M.  arvensis  Hoffm. 

Asperugo  prociiii)bens  L. 
Lysiiiiachia  thyrsifiora  L. 
Primula  farinosa  L. 
P.  stricta  Horjn. 

Menyanthes  trifoliata  L. 
Gentiaua  nivalis  L.  ̂ ) 
G.  ca m pestris  L.  & 

var.  flor.  lact. 
G.  Amarella  L. 

Diapensia  lapponica  L. 
Azalea  piocuuibens  L. 
Polemoriium  coeruleiim  L. 
Campanula  rotundifolia  L.  & 

y  alpicola G.  latifolia  L,  flor.  alb. 

Viola  pa lustris  L. 
V.  rairabilis  L. 
V.  biflora  L. 
V.  canina  L. 
V.  tricolor  L.  & 

^  arvensis 

Ribes  alpinum  L. 
R.  riibrum  L. 

R.  nigrum  L. 
Ghenopodium  viride  L. 
Ulmus  cam pestris  L. 
Haracleum  Sphondyliura  L. 
Peucedaniim  palnstre 

MOE\GH 

Angelica  sylvestris  L. 
Ga  rum  Gar  vi  L. 

Pimpinella  Saxifraga  L. 
Gerefolium  sylvestre  Bess. 
Parnassia  palustris  L. 
Drosera  rotundifolia  L. 
D.  longifolia  L. 
Sibbaldia  procumbens  L. 

Hexandria: 

Gon  vallaria  majalis  L. ') 
G.  verticillata  L.  ̂ } 
Nartheciuni  ossifragum 

Huds. 
Juncus  filiformis  L. 

J.  alpinus  Vill. 
J.  articulatus  L. 
J.  supinus  MoENCH 
J.  sqvanosus  L. 
J.  trifidus  L. 

I  braatea  under  brädstiiporne  vid  fjellets  norra  ända  samt 
på  Totthurameln. 

2)  Vid  egentliga  Åreskutan  af  oss   funnen    ymnigast   på  vestra 
(Murviks)  iuimmeln.    För  öfrigt  h.  o.  d=  vid  fjellfoten. 

3)  I  synnerhet  på  Mörviks  hunimeln. 
■*)  Enl.  Prof  Zetterstedt,  som  funnit  den  vid  Commiuist.-Bo- 

stäilct  Nyland. 
Enl.  Prof.  Zktterstedt. 

^)  På  Totthummeln  och  på  gräsiiöjderne  vid  Restanforssen. 
'}  Förekommer,  utom  vid  Mnllfjellct,   äfven   på  Totthuaimeln 

samt  i  branterne  ofvanför  Åresjöns  bassiner,  nedom  Kläppen. 
®)  Enl.  Dokt,  Härtmän,  nedom  Brunsvalen. 

K.  V,  Akacl  Handl.  /843.  1^ 
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JuncLis  bufonius  L. 
J.  biglumis  L. 
J.  triglumis  L. 
J.  castaneus  Sm.  ̂ ) 
Luzula  spicata  DC. 
L.  campestris  DC.  & 

(3  pallescens L.  arcLiata  Sw. 

L.  spadicea  DC. 
L.  pilosa  Gaud. 
Oxvria  digvna  Campd. 
Kiimex  Acetosa  L.  6c 

IS  alpeslris R.  Acetosella  L. 

R.  doinesticas  H>'. 

Tofjeldia  borealis  "Wc Triglochin  paliistre  L. 
Sehenchzeria  palustris  L, 

Heptäkdri.^  : 

Trientalis  europaea  L. 

OCTANDRIA  : 

Dapbne  IVIezereiim  L. 
Yaccinium  Vitis  idaea  L. 

V.  Myrtillus  L. 
V.  uliginosiim  L. 
Oxycoccus  palustris  Pers. 
Calluna  viilgaris  Salisb. 

Epilobium  angustifnlium  L. 
E.  montaniim  L. 

E.  alpinum  L.  & 

[S  alsinifolinm 

y  niitans Epilobium  palustie  L. 

S  nu  tans  ̂ ) 

y  brevipes Cbrysosplenium  alternifoli- um  L. 

Polygonum  vi  viparum  L. 
P,  aviculare  L. 
P.  Convolvulus  L, 

Paris  quadrifolia  L, 

Decaindria: 

Arbutus  alpina  Lf- 
A.  Uva  ursi  L. 
Andromeda  hypnoides  L. 

A.  polifolia  L. INlenzifsia  coerulea  Sm. 
Lediim  pakistre  L. 
Pyrola  uniflora  L. 
P.  secunda  L. 
P.  minor  L. 
P.  inedia  Stv. 
P.  rotundifolia  L. 

Saxifraga  nivalis  L. 
S.  stellaris  L. 

S.  Cotyledon  L. 

°)  Öfverallt  i  gräsmyrornc. 
^'^')  Uppstiger  ända  på  hjessau  af  Arestutan,  hvarest  den  trlifla- dcs,  vid  den  sä  kallade  muren,  i  sällskap  med  Cardaminc 

bellidifolia  L,  och  Salis  berbacea  L.,  alla  tre  temligen  väl  ut- 
bildade. Saxifraga  livularis  L.,  Ranunculus  glacialis  L.  och 

R.  pygmcTus  Wg.  växa  ett  litet  stjcke  nedanför. 
I  myror  mot  Husäberget. 

2)  Epilobium  lineare  Herb.  !Xorm. 
3)  1  skogsregionen,  åt  Aresidan. 
■*;  Enl.  muntlig  uppgift  af  Stud.   C.   J.   Backman,  som  skall  på 

fjellet  funnit  ett  euda  exemplar. 
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Saxifraga  aizoides  L.  ') 
S.  oppositifolia  L. 
S.  rivularis  L.  ̂ ) 
S.  tridacty  lites  L. ') 
S.  adscendens  L.  ®) 
Dianthus  deltoides  L. 

Silene  noctiflora  L.  ̂ ) 
S.  infläta  Sm. 
S.  ru pestris  L. 
S.  acaidis  LJ") 
Alsine  biflora  Wg. 

A.  stricta  Wg.  ") 
Arenaria  serpyllifolia  L. 
Stellaria  nemorum  L. 
S.  media  L. 
S.  borealis  Bigel. 
S.  Friesiana  DG. 

S.  graniinea  L. 
Agrostemma  Githago  L. 
Lychnis  sylvestris  Schk. 
L.  pratensis  Schk. 
L.  Fios  Cuculi  L. 
Ceraslium  alpinimj  L. 
C.  trigynum  Vill. 
C.  vulgäre  Hn. 
Spergula  arvensis  L. 
Sagina  nodosa  Fentzl 

S.  saxatilis  Wimm. 

S.  procumbens  L. 
Sednni  acre  L. 
S.  annuiiin  L. 
S.  sexanguiare  L. 

Icosandrta: 

Primus  Padus  L. 
Gotoneaster  vulgaris  Lindl. 
Sorbus  Aucuparia  L. 
Spiraea  Ulniaria  L. 
Rosa  cinnamomea  L. 
Rubus  idaeus  L. 
R.  saxatilis  L. 
R.  Gbamaemorus  L. 

Fragaria  vesca  L. 
Polentilla  norvegica  h,^*) P.  maculata  Pourr. 
P.  Tormentiila  Scop. 
Gomarum  palustre  L. 
Geum  rivale  L. 

Dryas  octopetala  L.  ") 

Polyandria: 

Actsea  spicata  L. 

5)  Varierar  väl  något  till  blommornas  färg,  men  den  egent- 
liga var.  aurantia,  som  träffades  nedanför  Handölsfallet,  fanns 

ej  af  oss  på  Areskutan. 
6)  Se  noten  till  Luzula  arcuata  Svv. 
')  Enl.  Dokt.  Hartman. 
8)  På  stora  skutan  kring  Mörviksån  samt  på  Totthummeln. 
^)  På  odlade  ställen  ofvanför  byn  Mörviken. 
'0)  Nära  nog  den  skönaste  af  fjellväxterne ,  der  den,  samman- 

väfd  i  stora,  ljusröda  mattor,  bekläder  bergsidorne. 
^1)  I  branten  nedanför  brådstuporne  vid  Areskutans  norra  ända 

samt  på  Totthummeln,  spårs. 
^2)  Enl.  Prof.  Zetterstedt. 

Pä  odlade  ställen  kring  byarne  vid  Åresjön. 
»4)  Enl.  Dokt.  Hartman. 

I  synnerhet  ymnig  i  branten  nedanför  brådstuporne  vid 
fjellets  norra  ända  samt  omkring  Blå-sten. 
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Nympliaea  alba  L. 
JNuphar  liiteiim  Sm. 
Aconituin  spptentrionale 

K  oell. 

Tlialiclrnm  alpiniim  L. 
T.  simplex  L. 
T.  flavnm  L. 
Anemone  hcpatica  L. 
A.  nemoiosa  L. 
Raniinculiis  aqvatilis  L. 
R.  glacialis  L. 
E..  Flammula  L.  y  reptans 

R.  pygmseiis  Wg.'®) K.  acris  L. 
R.  aiiiicoinus  L. 

R..  repens  L. 
Troll  i  ns  eiiropaeus  L. 
Gallha  paliistris  L. 

Didynamia: 

Mentha  arvensis  L. 

Ajnga  pyrainidalis  L. 
Stachys  sylvatica  L. 
Lamiiim  purpiireum  L. 
Galeopsis  Tetrahit  L. 
G.  versicolor  Cubt. 

Scutellaria  galericulata  L. '^J 
Prunella  viilgaris  L. 

Euphrasia  officinalis  L. 
Bartsia  alpina  L. 
RhinantliLis  minor  EhRft. 

Melampyrum  pialense  L. 
M.  sylvaticiim  L. 
Pediciilaris  Sceptrum  Caro 

linum  L. 

P.  lapponica  L. 
P.  pa  I  (isfris  L. 
Linnaea  borealis  L. 

Tkträdynamia: 

Capsella  Biirsa  pastoris JVIOENCH 

Thlaspi  arvense  L. 

Subiilaria  aquatiea  L  ̂*^) Camelina  sativa  Ceantz 

Draba  liirta  L.  ̂ ) 
Sisymbriiim  Sophia  L. 
Erysimum  clieiranthoides  L.' 
E.  hieracifoliiim  L.  ̂ ) 
Baibarea  stricta  Fr. 
Arabis  hirsuta  Scop. 

A.  alpina  L. 
A.  Thaliana  L. 
Cardamine  bellidifolia  L. 
G.  a  mara  L. 

G.  hirsuta  L.  ̂   stylosa  ̂ ) 

'6)  På  Åre  kyrtogärdsmur  samt  i  backar  ofvanför  Mörviken. 
Vanlis^en  enhlomniig,  trälFadcs  den  dock,  ehuru  sällan,  tva 
blommig.    Se  vidare  noten  till  Liizula  arcuata  Sw. 
Se  noten  till  Luziila  arcuata  Sw. 
Vid  Åresjön,  kring  bassinerne,  sparsamt. 

2")  Enl.  Dokt.  HaktmIji. 
')  I  bradsluporne  vid  fjellets  norra  ända  samt|pa  Tottliuuimeln 

öfre,  brantaste  klippor.  Den  bär  förekommande  form  fill 
hör  D.  ru  pestris  Bn.  och  DC. 

2)  Enl.  Dokt.  Hauiman. 
3)  På  TotI bumnieln.    Stjelken  från  roten  grenig. 
4)  Enl.  Dokt.  Haktman. 

Sc  noten  till  Lu/.ula  arcuata  Sw. 

*')  Eld.  Dokt.  Hartman  och  Prof.  Zetterstedt. 
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Cardamine  pralensis  L. 

iSinapis  arvensis  L.  ') 
Brassica  campestris  L. 

MONADELPHIA: 

Gernniiim  sylvaticiim  L. 
Oxalis  Acetosflla  L. 

Diadelphia: 

Fiimaria  officinalis  L. 

Polygala  uliginosa  Keich. 
Aiitliyllis  Vulneraria  L. 
Astragal  US  oroboides  Horn. 
A.  alpinus  L. 
Lathyriis  pratensis  L. 
Pisnm  ai  vense  L.  ®) 
Vicia  sativa  L.  ̂ ) 
V.  sepitiin  L. 
V.  Cracca  L. 
Trifolium  repens  L. 
T.  medium  L. 

T.  pratense  L. 
Lotus  corniculata  L. 

Polyadelphia: 

Hypericum  qvadransulum 

Syngenesia: 

Hypochaeris  maculata  L. 
Leoritodon  aulumnalis  L.  (Sc 

Taraxaci 
Taraxacum  offifinale  Wigg. 

T.  pa lustre  DG, 
Soneiius  arvensis  L.  ̂ ) 
S.  alpinus  L. 
Hieracium  Pilosella  L. 
H.  Auricula  L. 

H.  proealtum  Vill. /i  fallax  ̂ ) 
H.  alpinum  L. 
H.  muroriuTi  L. 

H.  vulgatum  Fr.  & 
diaphanuni 

H.  rigidum  Hn/) 

H.  prenantlioides  Vill.  ̂ ) H.  umbrllatum  L. 

H.  paludosura  L. 
Crepis  leclorum  L. 
Saussurea  alpina  DC. 
Cirsium  paiustre  Scop. 
G.  heterophyllum  All. 
Garduus  ciispus  L. 
Gen  ta  urea  Gyanus  L. 
Tanacetum  vulgäre  L. 
Arteniisia  vuigaris  L. 
Gnaphaliinn  sylvaticum  L.  <Sj 

^  fuscatum 

')  Sinopis  alba  L.  och  S.  nigra  L.,   af  Dolt.  Hartman  ar  1813 
anmärkta  bland  åkerogräsen  vid  Årcskutaii,  voro  år  1843  der 
icke  synliga. 

®)  På  åkrar  i  Arebygden. 
^)  På  åkerland  vid  torpen  kring  Kallsjön. 
^0)  På  gräshöjderne  vid  Reslanforssen, 
^)  Enl.  Prof.  Zetterstedt. 
2)  På  åkrar  i  Arebygden. 
3)  Pä  fjellets  fotås,  vid  vägen  till  Bjelkes  (Skut)  grufvan,  spat- samt. 
■*)  På  sandbackar  ofvanför  Mörviken. 
^)  På  Totthummeln  och  vidare  i  skogsbackar  emot  Arevaltnel, 

ända  fram  till  MullfjcUet.    Blommar   sednare   än   de  öfri^a 
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Gnaphaliam  supinLim  L. 
G.  dioicuai    L.  & 

y  coiymbosnm G.  al  pin  lim  L. 
Tussilago  Farfara  L. 

T.  frigida  L.  ̂ ) 
Erigeron  uniflorus  L.  ') 
E.  alpiiuis  L.  ®) 
E.  elongatus  Ledeb.  ̂ ) E.  acvis  L. 

Solidago  Virgaiirea  L. 
Achillea  iMillefoliura  L. 
INIatricaria  inodora  L. 

CLrysanlhemiim  leucanlhe- miim  L. 

G\  NA]N  DRIA  : 

Orcbis  angustifolia  Kbock. 
O.  maculata  L. 

Wigrilella  angustifolia  P\.igh.") 

Gymnadenia    Conopsea  Br. 
flor.  piirp.-vioi.  et  albid.  <& 

(]  densif]oi-a Coeloglossum  viride  H.v. 

C.  albidum  Hn.i3) Listera  ovata  Er. 
L.  cordata  Br. 
Corallorhiza  innata  Br. 

Mo^JOECiA : 

Gallitriche  verna  L.  <Sc 

^3  interraedia Kobresia  caricina  AYilld. 
Carex  dioica  L. 

C.  rn pestris  All. 
C.  paiiciflora  Lightf. 
C.  chordorhiza  Ehrh. 
C.  teretiiisciila  Good. 

C.  leporina  L. 

Hieracierne  och  var,  vid  vår  afresa  fran  Årestutau,  ännu  ej 
i  allmänhet  fullt  utslagen. 

6)  Ymnigast  emellan  Bonäset  och  Fäviten  ,  vid  Kallsjön. 

")  Vid  jemfbrelse  af  lefvande  exemplar  utaf  denna  och  nästföl- jande  art  funnos  diagnoserne  dem  emellan  tunna  sålunda 
uppställas:  E.  unijloriis  L. :  roten  tufvig;  stjelken  uppsti- 

gande; holkfjällen  lancettlika,  alla  lika  långa,  de  vttre  ut- 
sperradc,  med  spetsen  inåt  krökta;  och  E.  alpiniis  L.:  roten 
icke  tufvig;  stjelken  upprätt:  holkfjällcn  jcmnbreda  ,  nästan 
S3'llika,  de  yttre  kortare,  med  spetsen  ulat  böjda. 

®)  Pä  hårdvallsmark  i  dalarne  vid  Husan  och  kring  Totthum- 
meln.    En-  sällan  tvåblomstrig. 

^)  I  Husådalen,  sparsamt. 
I  mj'rängar  emellan  Husa  hytta  och  Fäviken.  (Lågväxt  form 
med  fläckiga  blad,  liknande  O.  cruenta  Mull.) 

Enl.  Dokt.^HARTMAN-. 
^2)  Kring  fjellfoten  mellan  Fäviken  och  Huså  hytta. 
^3)  På  stora  skutan,   ofvanfiu-   Mörvikshummeln ,   sparsamt.  På 

MuUfjellet ,  uiot  IJIlådalen,  något  ymnigare. 
På  fuktig  gräsmark  i  skogsregionen,  ymn. 
Nedom  mcdlersta  fjclltoppcn,  mot  N.V. 

16)  På  sidornc  af  fjellel  samt  på  Totthuramcln,  yran. 
1')  På  skogsbackar   vid   stora   landsvägen  mellan    Klä])pcn  och 

byn  Tege. 



Garex  lagopina  Wg. 
G.  stellulata  Sghreb. 
G.  loliacea  L- 
G.  tenuifloi  a  Wg.  ̂  
G.  canescens  L. 
G-  Persoonii  Sieb. 

G.  Biixbaumii  Wg.  ')  & 

y  alpicola^) G.  atrata  L. & 

y  rectiiiscula 
G.  Valilii  ScHK. 

G.  aqvatilis  Wg.  *)  <Sc 

/?  epigejos  ̂ ) 
G.  acuta  L.  ̂ ) 
G.  vulgaiis  Fr. 
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G.  rigida  Good.  & 

^  androgyna C.  saxatilis  L.  (G.  piilla Good.) 

C.  flava  L.  & 

§  pygJiiifia 
G.  panicea  L. 
G.  vaginata  Tausch  & 

^  sparsi  flora 
G,  limosa  L. & 

^  irrigna G.  ustiilata  Wg.  ") 
C.  capillaris  L. 
G.  pallescens  L. 
G.  ampullacea  Good. 

Axeu  stundom  fyra,  till  ock  med  niditncnt ,  näst  under  topp- 
axet, till  det  femte. 

Enl.  Prof.  Zettf.rstedt  och  Hartmans  Slcand.  Fl.,  4  uppl.  Af 
oss  på  stället  osedd. 

20)  H.  o.  d.  i  Äreskutans  subalpina  region,  såsom  nedom  fjellets 
norra  ända  samt  nära  Bjelkesgrnfvan ,  åt  Blå-stens  sidan,  äf- 
vensom  på  Mullfjellet.  Skild  från  C.  canescens  L. ,  bland 
annat,  genom  det  mycket  späda  och  mjuka  gräset,  liknande Garicis  loliaceoe  L. 

Vid  Kall-  ock  Åresjöarnc. 
2)  Uppe  på  Åreskutan  och  Mullfjellet. 
3)  På  Totthummeln  träffades  en  stor  ocli  grof  form  med  ljus- 

bruna  axfjäll,  eljest  svarta. 
*)  Vid  Åresjön.  Från  den  vanliga  formen  något  afvikande  med 

högre  strå  samt  kortare,  ovanligt  långt  åtskilda  9"^^^. 
5)  Vid  Kallsjön,  nedanför  Huså  hytta.  Den  här  växande  har 

axfjällen  betydligt  längre  än  frögömmena  och  synes  vara  den- 
samma, som  i  Hartm.  Skand.  Fl.,  4.  uppl.,  omnämnes  såsom 

sänd  af  Kyrkoherden  L.^stadius  från  Lappland  samt  förmo- dats vara  skild. 

6)  Vid  Kallsjön. 
«)  I  Äreskutans  och  Mullfjellets  skogsregion,  ymn. 
8)  Vid  Mörviksån,  högt  upp  på  stora  skutans  sida,  samt  vid 

Kallsjön,  kring  Hus-  och  Skutåarnes  utlopp,  till  sistnämde 
ställe  uppenbarligen  med  vattnen  ifrån  fjellets  högre  regioner 
nedflyttad. 

9)  Mest  vid  ÅresjöUo 
'0)  1  fjellmyrorne,  allm. 

Nedanför  brådstupornc  vid  Åreskutans  norra  ända  samt  ett 
stycke  ofvanför  bron  öfver  Skutån,  vid  vägen  till  Bjelkes- 
grufvan. 
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Caiex  vesicaiia  L.  &. 
var.    alpigena  Herb. 
Norm. 

G.  fiiirormis  L. 
C.  digitata  L. 
C.  ornitliopoda  Willd. 
Urlica  dioica  L. 
U.  urens  L. 
Alnus  incaiia  Willd. 
Betula  alba  L. 

B.  pubescens  Ehrh, 
B.  humilis  Hn. 
B.  nana  L. 
Pinus  sylvestris  L. 
P.  Abies  L. 

DiOECiÄ : 

Salix  pentandra  L. 
S.  hasta  ta  L. 

S.  depressa  L.  ̂   livida 
S.  phylicifolia  L.   (S.  arbus- 

cula  Wg.)^^) 
S.  nigricans  Sm.  & 

/?  villosa 

S.  versifolla  Wo. "} 
Salix  glauca  L.  <Sc 

^  angustifolia 
y  appendiculata S.  lanala  L.  & 

chrysantha 
S.  au  rita  L. 

S.  caprea  L. 
S.  Lapponum  L. 
S.  myrsinites  L. 
S.  ovata  Ser. 
S.  herbacea  L. 
S.  reticulata  L. 

Empetrum  nigrum  L. 
Populus  tremula  L. 
Rhodiola  rosea  L. 

Jimiperus  communis  L. 
alpina 

Cryptogämia : 

Polypodium  Phegopteris  L. 
P.  alpestre  Hoppe 
P.  Dryopleris  L. 
Aspidium  Lonchitis  Sw. 

")  På  Miillfjellet,  mot  Ullådalen.  Till  utseendel  liknande  C. 
saxatilis  L. ,  äfven  i  afseendc  på  det  merendels  något  bugtiga 
strået,  men  skild  iiVån  denna  genom  märkenas  antal  ocli  med  C. 
vesicaria  L.  något  svårförenlig,  utgör  den  sannolil^t  egen  art. 

")  Ymnigast  kring  Åresjöns  bassiner  samt  uppe  på  Mulltjeiiet. 
14)  Enl.  bokt.  Hartman,  i  llllådalen. 
15)  Enl.  Dok  t.  Hartmän.    (Salix  Hvida  Wg.) 
!*>)  Mot  de  Areskutan  omgifVande  vattnen. 
")  Enl.  Prof.  Zetterstedt,  på  Mullfjellet. 
1®)  Vid  Aresjön. 

Funnen  (len  25  Juli  pa  sidan  af  Åreskutan,   mellan  Blå-sten 
och  Gustafs  grufva,    sparsamt  ocli   endast  i  ̂-e.xcuiplar  med 
mer  än  vanligt  afrundad  bladform. 

20)  Se  noten  till  Luzula  arcuata  Sw. 
8>)  Såsom  en  raritet  på  Areskutan  fanns  den  inflyttad  till  Hiiså 

hytta,  der  den  odlades  utanför  fönsterna.  Trätfas  eljest  ned- 
om medlersta  fjelltoppen,  mot  S. 

22)  Enl.  Prof.  Zi;ttei\sii-i)t. 
83)  Pji  TotthiHumeln  ,  temligen  ymn.  På  slora  skutan,  åt  Mörv  iks 

sidan,  samt  vid  Mn llfjel let,  sj)ars. 
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Aspidinm  Filix  mas  Sw. 
A.  spiinilosLim  Sw. 
Gystopteiis  fragilis  Bernh. 
G.  montana  Bernh. 
Woodsia  hyperborea  Br. 
W.  ilvensis  Br. 
Asplenitim  viride  Huds. 
A.  Filix  femina  Bernh. 
Sliulliiopteris  germanica 

WiLLD. 
Blechnum  Spicant  Pvoth 

Crvptogi  amma  crispnm  Br.^^) 
Botrychium  Lunaria  Sw. 

396  Phanerogam( 

Lycopodiiim  Selago  L. 
L.  selaginoides  L. 
L.  annotiniim  L. 
L.  clavatiim  L. 
L.  complanatnm  L. 
L.  a  I  pin  Lim  L. 
Eqvisetiim  sylvaticum  L. 
E.  pratense  Ehrh. 
E.  palustie  L. 
E.  variegatnm  All. 

^  scirpoides 
E.  fliiviatiie  L. 

E.  liyemale  L. 
v  och  28  Filices. 

jéii  j  eskutan: 

Dfii  30  Juli  föietog  Stud.  Lagerheim  en  ut- 
fart ifrån  Huså  hjlta  öfver  vestra  Kallsjön  till 

deu  emellan  fyra  ocli  fem  mil  aflägsna  Anjesku- 
tan  i  Kall  Socken,  för  att  tillse  hvad  delta,  alt 

döma  efter  utseendet  från  Areskutan,  liöj^a  och 

ansenliga  samt  förut  icke,  mig  veterligt,  fäf  nå- 
gon Botanist  besökta  fjell  kunde  erbjuda.  Under 

"Vägen,  der  vid  landstigning  på  åtskilliga  ställen 
skedde,  anmäiktes:  vid  vestra  Kallsjön:  på  en 
udde,  tillhörig  byn  Rö:  Primula  strida  Horn.  och 
Erigeron  elongatus  Ledf.b. ,  spaisam;  vid  gården 
Hamburg:  Slellaria  borealis  Bigei.;  på  holmar  vid 

början  af  sundet  mot   sjön   Anjen:  (Dörrholmen) 

24)  I  så  väl  Miillfjellets  som  Åreskutans  skogsregion. 
25)  Enl.  Dokt.  Hartman,  i  sprickor  på  Humlarnes  klippor. 
26)  1  Mullfjellets  skogsregion,  men  ej  vid  egentliga  Åreskutan  af oss  observerad. 

2")  Enl.  Prof.  Zetterstedt. 
28)  Vid  Hiisån,  mot  Hnsäbergct,  kring  vat tenqvarnen.  I  öfrigt 

observerad  på  flera  andra,  icke  närmare  antecknade  ställen 
vid  fjellet. 

2«)  Uppe  på  MuUfjellet. 
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Saxifraga  Colyledon  L.,  endast  bladrosetter,  och 

(Elgliulniarne)  Poa  iiemoralis  L.  ̂   glaucantha,  Si- 
lene  rupestris  L.  samt  Erigeron  elongatus  Ledeb., 
här  likaledes  spårs.;  deremellaii  och  gården  Sund : 
Triticura  caninum  L.,  Stellaria  borealis  Bigel., 

Stellaria  Friesiana  DC,  Pedicularis  Sceptriim  Ga- 
rolinum  L.  och  Sonchus  alpinas  L.,  sedermera  i 

största  3'mnighet  följakHg  ända  fram  till  Anjesku- 
tan,  hvarjemle  Pinus  sylvestris  L.,  som  i  trakten 
omkring  Åreskutan  nästan  alldeles  saknas,  började 

att  emot  Anjen  nåoot  tilltaga;  samt  emellan  Sund 
och  Anjens  fall:  Trilicum  caninum  L.  och  Con- 
yallaria  majalis  L.;  vid  fallet:  Viola  canina  L.  ,3 
montana;  bortom  fallet,  vid  Stordalen,  utåt  An- 

jen: Asperula  odorata  L. ,  Campanula  latifolia  L. 
och  Stachys  sylvatica  L.,  rar  i  Jemtland,  samt 
sedermera  ända  fram  till  Anjeskutan:  Blecbnum 
Splcant  Roth.  Sjelfva  fjellet,  soui,  enligt  af  Herr 

Inspectoren  Li^'dstrÖ3I  meddelade  imderrättelser, 
funnits,  vid  derå  år  1842  verkställd  mätning,  be- 

tydligt lägre  än  Ireskutan,  hade  visat  sig  i  bo- 
taniskt afseende  föga  märkvärdigt  samt  endast 

hyst  en  del  vanligare,  i  Areskutans  lägre  regio- 
ner allmänt  förekommande  fjellväxter,  h varibland 

likväl  må  nänmas  Andromeda  hypnoides  L. ,  och 

ingen  enda  som  ej  blifvit  förut  på  Åreskutan  träf- 
fad. Icke  ens  Diapensia  lapponica  L.  hade  obser- 

verats och  än  mindre  någon  af  de  högste  fjellbyg- 
oarne.  Juncus  castaneus  S>i. ,  Coelofjlossum  albi- 
dum  Hn.  och  Rhodiola  rosea  L.  förekom mo,  den 

senare  i  ymnighet.  På  den  något  afplattade  top- 

pen, som  den  31  Juli,  betydligt  lättare  än  Are- 
skutans, l)estegs,  växte  Juncus  triildus  L.,  Luzula 

spicata  DC,  L.  arcuata  Sw. ,  Rubus  Chamirmorus 
L.,  steril,  Carex  rigida  Good. ,  Salix  herbacea  L. 

och  Lycopodium  Sclago  L. 
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SnasaJi  ö^en: 

Den  10  A-iig.  afresle  Stud.  Lagerhel^i  ifrån 
Lund  till  Handöl  och  Snasahögen  i  Äre  Socken, 

samt  återkom,  efter  endast  något  öfver  fyra  da- 
gars bortavaro,  med  en  skörd,  som  nästan  föran- 

ledde mig  att  ångra  det  jag  icke  medföljt.  Här 
liade  nemligen  icke  allenast  återfunnits  i  det  när- 

maste hela  Areskutfjellets  vegetation  samt  deriblanci 

i  mj^ckenhet  och  till  en  del  af  utmärkt  frodighet 
de  på  nämnde  fjell  sparsammast  förekommande 
växter,  såsom:  Veronica  alpina  L.  j3  lasiocarpa, 
Agrostis  rupestris  Arx. ,  Avena  subspicata  Clairv., 
Aira  alpina  L.  vivipara,  Saxifraga  nivalis  L.,  S. 
rivularis  L.,  Alsine  biflora  Wg.,  A.  stricta  Wg., 

Ranunculus  glacialis  L.  två-  till  treblommig,  R. 
pjgm(3eus  Wg.,  Cardamine  bellidifolia  L. ,  Astra- 
galus  oroboides  Horn.,  Erigeron  uniflorus  L.,  E. 

alpinus  L.  två-  till  treblorastrig,  Kobresia  caricina 
WiLLD.,  Carex  saxatilis  L.,  C.  ustulata  Wg. ,  G. 

vesicaria  L.  var.  alpigena,  Coeloglossum  albidum 
Hn  och  Rhodiola  rosea  L. ,  utan  äfven  derutöfver, 

likaledes  i  ymnighet,  anträffats  åtskilliga,  ej  på 
Areskutan  förekommande,  såsom:  Anoelica  Archan- 

gelica  L.,  Pedicularis  Oederi  Vahl,  Phaca  frigida 
L. ,  redan  år  1813  af  Dok  t.  Hartman  på  stället 

funna,  samt  den  lilla,  så  vidt  jag  känner,  der- 
städes  icke  förut  sedda  Chamorchis  alpina  Rich. 
Nedanför  Handölsfallet  hade  biifvit  anmärkta: 

Primula  stricta  Horn.,  Lychnis  alpina  L.  och  Sa- 
xifraga aizoides  L.  /3  aurantia,  samt  vid  sjelfva 

fallet:  Agrostris  rupestris  All.,  Convallaria  verti- 
cillata  L.  och  Daphne  Mezereum  L.  Äfven  här 
träffades  Juncus  castaneus  Sm. 
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Den  17  Aug.  afreste  vi  från  Åreskutan,  sam- 

ma väg  på  h  vilken  vi  dit  ankom  mit,  till  Öster- 
sund, der  vi  följande  dagen  inträlFade.  Härifrån 

följdes  vidare  stora  vägen  åt  Medelpad,  hvarvid, 

emellan  Östersund  och  Medelpads-gränsen,  anmärk- 
tes: i  Brwinjlo  Socken:  på  skogsängar  mellan 

Gärde  och  Fanbyn:  Gentiana  campestris  L.  flor. 
lact.,  Con vallaria  verlicillata  L.,  Trifoiium  me- 

dium L.,  Tussilago  frigida  L.  och  Carex  Yahlii 
ScHK. ,  samt  i  Räf sunds  Socken:  mellan  Fanbyn 

och  Grimnäs,  utåt  Räfsunds-sjön:  Calamagrostis 
arundinacea  Roth,  förut  icke  af  oss  i  Jemtland 

observerad,  Carex  Buxbaumii  Wg.  och  Splachnum 
luteum  L.;  mellan  Grimnäs  och  Bräcke:  Carex 

globularis  L.  samt  i  kärr  (Stensrayran),  hörande 

under  byn  Mörd viken:  J uncus  stygius  L.,  Scheuch- 
zeria  pa lustris  L.  och  Carex  heleonastes  Ehrh  ; 

mellan  Bräcke  och  Storkrogen,  vid  Harsjön:  Carex 
Buxbaumii  Wg.  och  C.  livida  Wg.,  samt  slutli- 

gen närmast  Medelpads-gränsen:  några  stånd  af 
Hjpericum  qvadrangulum  L. ,  de  enda  af  detta 
slägte  vi  i  provinsen  anmärkt. 

Under  resan  så  väl  till  som  ifrån  Åreskutan 

visade  sig  för  öfrigt  nästan  utåt  hela  \  ägen  genom 
landskapet,  för  det  mesta  på  något  mosslupen  och 

fuktig  skogs-  eller  gräsmark,  såsom  den  oftast  fö- 
rekommande växtl  ikalen,  mer  och  mindre  alluiänt 

spridda:  Pingvicula  vulgaris  L.,  Scirpus  pauci- 
florus  LiGHTF.,  S.  CcTspitosus  L.  ymnigast  närfuast 

Herjedals-gränsen  till  dess  den  åter  började  tilltaga 
mot  de  nordligare  fjcUbygderne,  Phleum  alpimnn 
L.,  Aira  llexuosa  L.  /3  montana,  Festuca  rubra  L., 

Cornus  svecica  L.,  Angvlica  sylvestris  L  ,  J uncus 
triglumis  L.,  Tofjeldia  borealis  \^  G  ,  E[)ilobiuui 

alpinum  L.  /3  aLsinifoliiuu  ^  Y  nutans,  E.  p.du- 
stre  L.  j9  nutans  &  9   bresipts   (l^pilobicrne  ym- 
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iiigast  i  Bergs  Socken  och  helst  i  diken),  Rosa 
clnniinioaiea  L.,  den  enda  art  af  detta  slägte  vi  i 
Jemlland  varseblifvit ,  Rubos  Chamasoiorus  L., 

Thalictruni  alpinum  L.  träffad  redan  på  Jeiiitsko- 

gen  straxt  norr  om  Herjedals-gränsen ,  Linnasa  bo- 
reahs  L. ,  Polj^gala  uliginosa  Riich.,  Hieracium 

paludosum  L.,  Saussurea  alpina  DC,  Cirsium  he- 
terophyllum  All.,  Gymnadenia  Conopsea  Br.,  Coe- 
loglossuni  viside  Hn.,  Listera  ovata  Br.,  L.  cor- 
data  Br.,  Corallorhiza  innata  Br.  ,  de  begge  sist- 
nämda  likväl  mindre  allmänna,  Carex  pauciflora 
LiGHTF. ,  om  h vilken  gäller  hvad  nyss  är  anmärkt 

i  afseende  på  Scir[)us  caespitosiis  L. ,  G.  vaginata 
Tausch,  nästan  öfverallt  men  gles.  G,  capillaris 
L.,  Alnus  incana  Wflid.  ,  Betula  nana  L.,  Salix 

phylicifolia  L.  i  synnerhet  på  lägre,  fuktigare  skogs- 
mark mot  gräiisorne  till  Herjedalen  och  Medelpad, 

S.  nigrica ns  Sm.,  S.  Lapponum  L.  och  Lycopo- 
dium  selaginoides  L  ;  på  backar:  Thalictruni  sim- 
plex  L  mera  spais. ,  samt  nästan  på  alla  växt- 
platser,  de  odlade  knappt  undantagiie:  Aconitum 
septenlrionale  Koell.,  nära  nog  den  allmännaste 
växt  i  Jemiland. 

^«  WKedelpiuit 

20  Ang.  —  24  Aug. 

Denna  provins,  hvars  gräns  den  20  Aug. 
helt  nära  Storkrogen  passerades,  företedde  föga  af 
botaniskt  intresse.  Det  enda,  som  här  fanns  i 

någon  mon  utmärkande,  var  Struthiopteris  ger- 
manica  Wu^ld.  ,  hvilken  syntes  öfverallt  vid  bäc- 

kar och  broar  ända  fram  till  Sundsvall,  dit  äf- 

ven  Aconitum  septentrionale  Koell.  medföljde 

-ifrån  Jemtland.  För  öfrigt  träffades  vid  Sunds- 
vall: Trollius  europa^us  L.  och  Hieracium  palu- 
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dosiJin  L. ,  samt  på  berg  straxl  utom  sladeji:  Si- 
lene  rupestris  L. 

Den  24  Aug.  afreste  vi  från  Sundsvall  sjö- 
ledes  ti]l  Stockholm,  dit  vi,  efter  att  hafva  un- 

der vägen,  utanför  KafverÖ  nära  Öregrund,  tagit 
Ranunculus  marinus  Fr.,  den  27  i  sainma  må- 

nad anlände. 



Om  Foglarnes  vingar j 

af 

C   J.  SUNDEVALL 

(Hiirtill  pl.  2  och  3.) 

Imfeilning. 

Då  olikheterna  i  fjäderkläclnaden  på  foglarnes  vin- 
gar visat  sig  vara  af  den  aldra  största  betydelse 

vid  systematiska  uppställningen  af  denna  klass, 
som  förut  tycktes  erbjuda  så  få,  eller  snarare  inga 
säkra  kännetecken  för  de  större  afdelningarne,  torde 

en  något  utförligare  beskrifning  deraf  aga  ett  ej 
alldeles  ringa  intresse.  Man  tyckes  ej  hafva  anat, 
eller  ej  velat  tro,  att  så  till  utseendet  accessoriska 

delar  som  fjädrarna,  kunde  innehålla  säkra  känne- 
tecken på  de  olika  naturliga  fogelgruppernes  inre 

organisation,  och  att  de  således  kunde  lemna  de 

characterer,  som  man  förgäfves  sökte  uti  andra  or- 
ganer;  åtminstone  kan  man  knappt  på  annat  sätt 

förklara,  att  de  högst  märkliga  olikheterna  i  vin- 
garnes  bildning  varit  så  länge  förbisedde,  h vilka 
höra  till  de  aldra  första  som  borde  träffa  ögat  vid 

blotta  ytliga  betraktandet  af  foglar.  Det  är  emel- 
lertid en  sanning,  att  hvilken  ytlig  del  som  helst 

af  ett  djur  kan  lemna  ett  lika  säkert  kännetecken 
på  affinitet  eller  olikhet  mellan  arter,  som  en  inre 

kroppsdel,  och  att  ingen  rangordning  mellan  or- 
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gaiierne  kan  i  delta  hänseende  på  förhand  up|> 
göras.  En  character  äger  aldeles  ej  störie  värde 
blolt  derföre  att  den  är  henitad  af  inre  delars  för- 

hållande, h varpå  de  många  högst  onaturliga ,  men 

på  s.  k.  aiiatomiska  charactert-r  grundade,  syste- 

matiska fördtlningarne  äro  tydliga  bevis  ■•').  Det 
characlerislika  kan  nemligen  lika  lätt  förbises  vid 

de  inre,  som  vid  de  yttre  delarne;  men  ifall  det 

kunde  rätt  uppfattas,  skulle  h varje  del  af  ett 

djurs  yta  eller  betäckningar  lem  na  lika  säkra  cha- 
racterer  för  djurets  affinitet,  som  de  inre  eller  s.  k. 

ädlare  delarne;  ty  den  redan  i  ägget  förut  be- 
stämda orsak,  som  gör  att  ett  djur  tillhörer  den 

ena  eller  andra  klassen,  ordningen,  familjen,  ar- 
ten o.  s.  v.  har  under  hela  utvecklingen  oaf brutet 

fortverkat  på  hvarje  punkt  af  djurets  kropp,  så  väl 
yttre  som  inre,  och  nödvändigt  qvarlemnat  någon 
piägel  som  kan  igenkännas  från  alla  andra.  Men 
emedan  olika  orsaker  måste  hafva  olika  verknin- 

gar, blir  det  tillfölje  häraf  ej  möjligt,  att  någon 
enda  del  hos  ett  djur  kan  vara  fullkomligt  lika 
med  en  del  hos  ett  annat  djur  af  olika  ordo, 

slägte  o.  s.  v.  I  physiologiskt  hänseende  kuima 
visserligen  de  inre  delarne  kallas  vigtigare  äa 

de  yttre,  men  i  blott  zoographiskt  hänseende  må- 
ste vi  anse  de  yttre  äga  ett  lika  stort  eller  större 

värde,  emedan  de  af  dem  hemtade  charactererne 

lätt  kunna  igenkännas  och  undersökas  på  de 

vanligtvis  förekommande  exemplaren  af  naturpro- 
dukter, h vilket  ej  är  händelsen  med  dem  som 

hemtas  af  inre  dehirne;  och  jag  \ågar  påstå,  att 
endast 

*)  T.  e.  Arachnidcrnos  cC[c\'  respiiatioiis-organeiMU"; 
Mask-klassens  skini^randc  ffter  «ilik belenia  i  nervsy- 
shMiicl;  Gaslcropddci  ncs  indelning  efter  gälarfie  o.  s.  v. 
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endast  yttre  formcliaracterer  böra  begagnas  uti 

zoografiska  diagnoser,  samt  att  yttre  delarne  all- 
tid erbjuda  sådane,  som  med  full  klarhet  äro 

uttryck  af  arternas  affinitet,  ehuru  dessa  characte- 
rer  ej  alltid  ligga  tillhands  för  en  ytlig  forskning, 

Vingfjädrarne  kunna  alltså  lemna  lika  vigliga  cha- 
racterer  som  någon  annan  del  af  en  fogels  kropp, 
och  en  noggrann  käunedom  om  dem  kan  vara  af 
största  värde  för  Ornithologien. 

Denna  kännedom  har  ingen  vidlyftig  historia. 
Den  innefattades  ti  il  en  början  uti  den  af  Linné 
antagna  terminohjgien ,  som  fmnes  methodiskt 
framstäld  1748  i  Systema  Naturs  Ed.  X  p.  79, 

och  något  utförligare  1166,  i  Ed.  XII,  pag.  110 — 

111  •--). 
Denna  terminologi  utvidgades  och  förbättra- 
des af  Illiger  i  hans  bekanta  Terminologi,  ut- 

gifven  1798  (pA  Svenska  öfversatt  af  Marklin), 
och  ordagrannt  afskrifven  uti  hans  Prodromus 

systematis  mammalium  et  avium,  1811.  Det  var 

här  ej  frågan  om  annat  än  en  terminologi,  h var- 
före  knapt  någonting  tillades,  som  egentligen  tje- 
nade  att  utvidga  kännedomen  om  vingens  samman- 

sättning; blott  en  hop  nya  namn  antogos:  Ptero- 
mata,  Ptila,  Campterium  o.  s.  v.  Iloger  hus- 

hållade ej  med  nya  termer  och  antog  utan  tvifvel 
jemte  de  behöfiige,  som  alltid  böra  bibehållas,  en 

stor  mängd  som  ej  behöfvas,  h  vårföre  jag  måste 

^"'•)  "Alae  ..  tectae  pennis,  demum  tectricihus  primis  se- 
cundisque,  postice  ciliatae  remi^ibus'^  etc.  —  "Re/tii- 
ges  primores^l  1 — 4digiti,  5 — lOmelacarpi;  Scciin- 
darii  10 — 20  s.  28  Ciibiti;  nidli  vero  Biachii;  at 

Alida  spuria  pennis  3  s.  5  poUici  insidet."  —  Det  ar 
ej  möjligt  att  i  kortare  ordalag  sammanfatta  en  lika 
tydlig  och  fullständig  beskrifning. 
K.  V,  Akad,  Handl.  7843.  20 
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anse  dem  för  öfverflödiga.  Om  dem  som  tillhöra 

vingen  får  jag  i  det  följande  tala 

Några  sednare  gjorda  försök  afhandla  egent- 
ligen ej  vingens  fjäderbyggnad  i  sin  helhet.  Dit 

hörer  Is.  Geoffroys,  sednast  uti  hans  Essais  de 

Zool.  generale,  Paris  1841,  publicerade  afhand- 

ling,  h  varigenom  termerna  obtuse  och  aigue  (trub- 
big och  spetsig)  med  bifogade  närmare  bestämnin- 
gar af  partiklarne  sur  och  sub,  antagas  för  att 

utmärka  att  första,  andra  o.  s.  v.  pennan  är  längst. 
Detta  antagande  af  termer  i  stället  definitioner  kan 

Väl  ofta  vara  vigt  och  nyttigt,  men  synes  mig  ej 
nödvändigt,  ty  då  noggrannhet  behöfves  måste 
man  ändock  alltid  säga  t.  e. :  Första  pennan  är 

längst  eller  andra  pennan  är  längst  o.  s.  v.  h vil- 
ket alltid  blir  tydligare  än  att  säga:  vingen  är 

ganska  spetsig  (suraigue,  acutissima)  eller  blott: 

spetsig  (aigue,  acuta). 
NiTzscHS  utmärkta  arbete:  System  de  Ptery- 

lografie,  sprider  visserligen  ett  nytt  ljus  öfver  fog- 
larnes  fjäderklädnad  i  allmänhet,  men  för  vingens 

sammansättning  finnas  der  uti  knapt  .  andra  upp- 
gifter än  öfver  vingpennornas  antal  och  struktur. 

Täckfjädrarne  omnämnas  blott  på  få   ställen  och 

*)  Det  kan  för  öfrigt  ej  vara  meningen  att  klandra  den 
utmärkte  mannens,  i  äkta  klassisk  anda  författade 
terminologi,  men  man  måste  så  mycket  som  möjligt 
undvika  att  göra  terminologien  till  ett  eget  studium, 
som  belastar  miimet,  och  derföre  endast  då  allmänna 
språkbruket  Föiegått  med  sitt  allsmägtiga  exempel, 
antaga  Tcrmini  tcchnici  för  delar  eller  begrepp  som 
ej,  eller  sällan,  kunna  begagnas  i  diai^nostiken,  eller 
vid  hviikas  benämning  man  ganska  lätt  kan  hjelpa 
sig  med  de  vanliga  matliejnatiska  termerna,  (hvilka 
nödvändigt  måste  l)cgagnas  i  sin  egentliga  betydelse), 
eller  med  andia  allmänt  kända  och  antagna  (t.  ex. 
margo  alai  i  stället  för  cainpterium  III.)- 
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antalet  eller  besk  a  IFen  heten  af  deras  rader,  dessas 

när  eller  frånvaro,  mellanrum  o.  s.  v.  omtalas 

märkvärdigt  nog  ej  med  ett  enda  ord. 

Aldra  minst  hafva  de  haft  inflytande  på  vår 

kännedom,  som  i  fogelvingen  blott  sett  en  fljg- 
machin  och  studerat  den  i  detta  afseende.  Man 

bör  anmärka  att  vingen  alltid  linnes  hos  foglaroe, 

men  ej  alltid  är  ett  flygorgan. 

Vid  en  under  jultiden  1830  anställd  jemfö- 
relse  af  vingarne  på  en  nyskjulen  Strix  bubo  med 

dem  på  Emberiza  citrinella,  erhöll  jag  först  be- 
grepp om  de  betydliga  olikheter  som  finnas  mel- 

lan dessa  organer  hos  olika  siägten.  Det  omvända 

läget  af  flera  fjäderrader  och  den  betydliga  olik- 
heten i  täckfjädrarnes  antal  och  längd  fastade  isyn- 

nerhet min  uppmärksamhet'^')  —  En  fortsatt  un- 
dersöknino:  visade  snart,  att  dessa  olikheter  voro 

af  största  vigt  såsom  ytlre  characterer  för  klas- 
sens hufvudafdelningar ,  och  såsom  sådana  fram- 

ställdes de  i  mitt  år  1834  författade,  samt  i  Ve- 

tenskaps Akademiens  Handlingar  för  år  1835 

tryckta,  Orriithologiska  Sjstem.  Likväl  hade  jag 
då  ej  uppfattat  hela  vigten  af  dessa  characterer 
såsom  yttre  skillnad  mellan  de  foglar  som  äga 
eller  sakna  sångmuskleina  på  larynx  inferior, 

ty  jag  trodde  mig  ännu  finna  undantag  uti  släg- 
tena  Picus,  Upupa  och  Men  ur  a.  Sednare 
iakttagelser  hafva  visat  att  dessa  siägten  ej  afvika 

från  vanliga  förhållandet,  och  att  det  s.  k.  sång- 

*)  Det  bör  bär  anföras  alt  Hr  W.  v.  Wright,  ungefär 
samtidigt  liade  iakttagit  nästan  samma  förhållanden 
bos  fogelvingarne,  hvarom  hans  utmärkt  correc ta  fi- 

gurer i  plancheverket:  Skandinaviens  Foglar  bära 
vittne.  Vi  kände  dock  ej  till  bvarandras  upptäckter 
förr  än  några  år  sednare. 
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apparalets  när-  eller  frånvaro  utan  undanlag  an- 
tydes  af  2:ne  olika  bildningar  af  vingen.  Efter 
år  1834  npplogo  andra  studier  min  tid ,  så  att 
delta  ämne  ej  åter  förekom  till  undersökning,  förr 
än  berättelsen  om  Keyserlings  och  Blasu  uppgift 
af  den,  efter  deras  förmenande,  första  positiva 

yttre  character  för  sångfoglarne,  gaf  anledning  till 
ämnets  återupptagande  i  Vetenskaps  Akademiens 
Zoologiska  Årsberättelse ^  tryckt  1841,  sid.  125, 
och  då  jag  kort  derefter,  samma  år,  företog  en 
utrikes  resa,  meddelades  förhållandet  såväl  åt  flera 
enskilte  Zoolosfcr  som  vid  Naturforskarnes  möte  i 

BraunscJiweig.  Uti  detta  mötes  förhandlingar 

upptages  dock  ej  mera  än  som  var  i  tryck  be- 
kantgjordt  år  1835;  en  något  omständligare  fram- 

ställning af  ämnet  gjordes  först  vid  Skandinaviska 
Naturf.  möte  i  Stockholm  1842,  och  finnes  tryckt 
i  detta  mötes  Förhandlingar  sidan  685.  Härmed 

får  jag  nu  lemna  en  i  det  enskildta  mera  utför- 
lig beskrifning  af  fogel vingen. 

Allmän  Öfversigt, 

Fogelvingen  beslår  af  följande  delar: 
l:o  Främre  extremiteten,  nemligen:  Humerus 

(Öfverarmen,  fig.  1,  2  etc.  a),  Cuhitus  (Underarmen, 
h)  och  Handen  (Manus,  c),   som  åter  utgöres  af 

(handroten,  v),  Metacarjms  (mellanhanden, 

c)  första  lingerleden^  (}-),  och  den  ̂ //?r//YZ  (s),  samt 
pol  le  X  (tummen  ,  d). 

Ehuru  meningen  ej  är  alt  här  beskrifva  an- 
nat än  ytan  och  dess  betäckningar,  kan  dock  i 

förbigående   niinnias,   all    båda    underarnisbenen , 
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ulna  (^å^.  t  f  g)  och  radius  (b),  alltid  ä ro  skilda  has 
foglarne,  och  det  förstnämnda  starkast.  Carpus 

har  blott  2  helt  små,  fria  ben  (v  och  w);  de  öf- 
riga  tyckas  vara  alldeles  försvunna  eller  hopvuxna 
med  följande  del  (vid  x).  Det  stora  os  metacarpi 
(c),  hörande  till  den  enda  utbildade  fingern,  har 
vid  basis  en  stor  knöl  (x),  som  tyckes  antyda 
hopväxningen  med  en  del  af  carpus,  och  tummens 

metacarpus.  Denna  knöl  är  hos  en  del  foglar  för- 

längd till  en  hornbeklädd  tagg  (sporre),  och  ba- 
rer allid  på  främre  (radial-)  sidan  den  lilla,  af 

en  enda  led  bestående  tummen  {cl).  Utmed  benets 

bakre  (ulnar-)  sida  ligger  ett  os  metacarpi  (mellan 
f  och  v)  till  en  tredje  finger;  men  det  är  vid  båda 

andar  hopvuxet  med  det  förra ^  och  bärer  i  spet- 
sen blott  en  liten,  under  huden  dold  fingerled 

{f),    MellaiiJingreTi  bestå  af  2  leder  (/  och  z). 

Humerus  är  vid  basis  [h)  mer  eller  mindre 
innesluten  mellan  musklerne,  så  att  den  ej  hel 
och  hållen,  såsom  hos  menniskan,  men  altid  till 

en  del  (f— 4)  utskjuter  utom  rundningen  af  den 
egentliga  kroppens  yta.  Cuhitus  och  Handen,  som 

bära  de  egentliga  vingfjädrarne,  äro  starkt  hop- 
tryckte och  utplattade,  till  följe  af  benens  form 

så  väl  som  musklernes  läge  och  hudens  bildning. 

I  vinkeln  bakom  humerus  bilda  musklerne 

och  huden,  liksom  hos  Menniskan,  tvenne  mer 

eller  mindre  tydliga  veck,  som  begränsa  armhå- 
lan (axilla,  fig.  2  ̂ );  det  främre  vecket  bildas  af 

bröstmusklernes,  det  bakre  af  rygg  och  scapular- 
musklernes  kant. 

I  främre  vinkeln ,  mellan  Humerus  och  cu- 

bitus,  ligger  huden  ej  som  vanligt,  tätt  intill 
musklerne  och  benen,  utan  den  bildar  der  elt 

stort  veck  (e),  främre  armvecket  (Plica  antebra- 
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chialis).  Dä  vingen  hoplagges  skulle  delta  hud- 
veck komma  att  hänga  slappt  ned,  såsom  en  påse 

ifall  det  ej  sammandroges  genom  en  ganska  märk- 
värdigt bildad,  elastisk  sena,  som  utgår  från  en 

muskel  i  axeln  (framom  h),  jemte  M.  deltoideus, 
och  löper  inuti  hela  främre  kanten  af  vecket,  ända 

till  carpus  hvarest  den  utbreder  sig  och  slutar  i 
buden. 

Långsåt  bakre  kanten  af  cubitus  och  handen 
bildar  huden  likaledes  ett  stort,  men  fast  och 

hårdt  veck  (^f^  g),  hvaruti  de  stora  vingpennorna 
sitta.  Huden  bar  nemligen  just  genom  pennornas 
betydliga  utveckling  blifvit  utdragen  i  form  af  ett 
veck,  som  omgifver  pennornas  rot. 

Olikheterna  i  de  särskilda  ving-ledernes  längd 
komma  att  omtalas  längre  fram,  under  Remiges 
cubitales. 

2:o  består  vingen  af  de  fjädrar  som  bekläda 

främre  extremiteten ,  på  hvilkens  hud  de  sitta  ord- 
nade i  rader  (series),  som  äro  parallela  med  be- 

nen och  med  bakre  kanten  af  h varje  särskild  led. 
Fjädrarne  ligga  i  allmänhet  rigtade  bakåt,  så 

att  hvarje  rad  betäcker  den  näst  bakom  liggande 
(eller  åtminstone  dess  rot).  Öfverhufvud  finnas 

ungefär  lika  många  fjädrar  i  hvarje  rad,  Ij  de 

sitta  ordnade  i  quincunx,  så  att  hvarje  fjäder  sit- 
ter midt  för  ett  mellanrum  i  nästlisrsande  båda 

rader.  Deras  fästen  kunna  alltså  bilda  rader  på 

3:ne  olika  sätt  (se  fig.  2,  6);  men  sjelf va  fjädrarne 
bilda  endast  på  ett  sätt  rader,  emedan  alla  de 

som  sitta  i  samma  rad  äro  någorlunda  af  lika  stor- 
lek och  beskaffenhet,  men  de  uti  olika  rader  af- 

vika  oftast  betydligen  sinsemellan  (se  fig.  3,  4,  7, 

8).  De  minsta  och  mjukaste  siUa  främst;  mot 

bakre  vingkanten  tilUaga  deremot  fjädrarna  i  stor- 
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lek  och  faslhel,  så  att  pennorna,  som  intaga  sjelfva 
bakre  kanlen  äio  de  största  af  alla.  Vid  rader- 

nes  uppräknande  måste  man  altså  nödvändigt 

börja  frän  pennorna  och  kalla  dem  första  raden; 
2:dra,  3:dje  o.  s.  v.  följa  i  ordning  framåt.  De 

främsta  i-aderna  äro  så  små  och  föga  tydliga,  att 
man  svårligen  kan  utreda  dem,  om  man  ej  går  i 
ordning  från  de  bakre. 

Uti  hvarje  rad  bör  man  kalla  de  fjädrar  yt- 
tre (externae)  som  sitta  närmare  vingspetsen,  och 

dem  inre  (internoe)  som  äro  belägna  närmare 
vingens  basis  och  kroppen.  Då  de  yttersta  alltid 

äro  lättast  att  finna  bÖr  man  börja  ordningsnum- 
ren (t,  2,  3  etc.)  från  dem. 
Hos  Aptenodytes ,  som,  åtminstone  i  anseende 

till  fjäderklädnaden,  bestämdt  är  den  lägsta  af  alla 
fogelformer,  äro  alla  vingfjädr  arne  ganska  små  och 
hårda,  samt  hafva  yttre  likhet  med  fjell,  som  vore 

klufna  i  kanlen  till  fan.  I  likhet  med  kropps- 
fjädrarne  hos  samma  slägte  betäcka  de  ytan  jemnt, 
ntan  mellanrum,  liksom  tiskarnes  och  amfibiernas 

fjell,  och  bilda  på  båda  sidor  25  å  30  rader, 
utan  annan  olikhet  än  den,  att  de  mot  vingens 

pennkant  bli  något  större,  så  att  de  mera  tydli- 
gen betäcka  nästa  rad  vid  roten. 
Hos  alla  andra  foglar  äro  radernes  antal  vida 

mindre  (högst  12|  på  hvardera  sidan),  och  de 
lem  na  betydliga  mellanrum,  samt  äro  af  ganska 
olika  beskaffenhet. 

I  anseende  till  de  olika  raderna  kunna  vi  an- 

taga följande  sorter  af  vingfjädrar: 
l:o  Vingpennor  (Penuce  alares;  Remiges  Linné  & 

III.)  äro  blott  en  enda  rad ,  som  sitta  i  bakre 
vingkanten  och  äro  störst  af  alla.  Samtlige 

de  öfrige  har  man  plägat  benämna  täckfjä- 
drar (tectrices). 
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2:o  stora  täckfjädrar  (Tectrices  majores;  Plero- 
mata  III.),  en  rad  fjädrar  som  ligga  tätt  inpå 
roten  af  pennorna,  fästade  uti  huden  bakom 
muskel  lagret. 

3:o  andra  raden  täckfjädrar  ̂   som  äfven  sitta  uti 
hud  vecket  bakom  den  egentliga  armen  eller 
handen.  De  hafva  ofta  den  e2:enheten  att  li2:g:a 

i  omvändt  läge  mot  de  föregående,  h varom 
mera  längre  fram. 

4:o  små  vin^täckfjädrar  (plumse  eller  tectr.  mi- 
nores,  brachiales,  cubitales,  digit.  att  benämna 
efter  den  del  h varpå  de  sitta).  De  bilda  3 
till  5  rader,  och  sitta  på  den  delen  af  huden 
som  innesluter  extremitetens  ben  och  muskler. 

De  saknas  på  Cubitus  hos  alla  foglar  som  hafva 
sångmuskler  på  nedre  larynx,  men  finnes  hos 
alla  andra  foglar. 

5:o  armvecksfjädrar  eller  vingens  främre  småfjä- 
drar  (Plumse  anlecubitales ,  eller  tectrices  mi- 

nimas) sitta  i  flera  rader  på  hudvecket  fram- 
om sjelfva  armen. 

Dessa  olika  sorter  fjädrar  äro: 

Of  re  (superiores)  som  sitta  på  vingens  öfre  sida,  och 
Undre  (inferiores)  på  dess  undre  sida; 

samt  efter  armens  olika  delar: 

Öfver  arms  fjädrar  (humerales)  på  öfverarmen, 
Underarms-,  eller  blolt  armfj.  (cubitales)  på  cubitus 

Handfjädrar,  smällfj,  (primores  L.)  på  handen. 
Om  denna  terminologi  nämna  vi  något  mera  län- 

gre fram.  Endast  på  Cubitus  kunna  alla  de  olika 

sorterna 'vingfjädrar  tillhopa  förekomma. 
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Fjädrarnes  struktur  behöfver  ej  här  beskrif- 
vas;  den  hörer  ej  till  vårt  ämne  och  är  utförligt 

afhandlad  uti  Nitzschs  System  de  Pterjlograph le '••'). 
Likväl  torde  en  terminologi  öfver  deras  yttre  struk- 

tur ej  vara  öfverfJödig  på  detta  ställe,  hvarvid  det 
blir  tillfälle  att  föreslå  några  små  ändringar  uti 
de  termer,  som  af  Nitzsch  blifvit  använde  i  nämn- 

da arbete,  hvilket  han  ej  sjelf  fått  fullända. 

Fjädrarnes  yttre  delar  äro  följande: 

l:o  Calamus  (Pennröret,  fig.  12  d),  den  ge- 
nomskinliga hornartade  delen,  som  är  fästad  i 

huden. 

2:o  Rhachis  (skaftet,  b),  den  af  hvit  märg 
fyllda  delen,  som  härer  fanet.  Den  är  på  hela 
yttre  sidan  (rätsidan)  beklädd  af  en  omedelbar 

fortsättning  från  calamus,  i  form  af  en  skarpt  be- 
gränsad hornlamell.  Hela  denna  sida  är  något 

convex  eller  platt,  utan  intryckning,  och  knapt 
upphöjd  öfver  fanet.  Inre  eller  af  viga  sidan  är 
betydligen  upphöjd  öfver  fanet,  och  beklädd  af  en 
särskild,  tunnare,  ej  skarpt  begränsad  hornlamell, 
samt  har  långsåt  en  intryckt  linea,  som  slutar 

Nafveln  (Umbilicus,  d),  eller  öppningen  till 
rörets  ihålighet.  Denna  Öppning  är  ganska  fm  och 
tillslules  af  en  utskjutande  spets  af  de  hinnlika, 
i  röret  qvarblifna,  förtorkade  delarna.  Fig.  12 
visar  en  liten  fjäder,  sedd  på  af  vigsidan. 

Scapus  (fjäderspole;  sljelk  MarkL)  kallas  af 
Illiger  och  Nitzsch,  calamus  och  rhachis  tillhopa. 

3:o  Rada  eller  R.  prima rii  (Fanstrålarne)  som 
åt  båda  sidor  utgå  från  rhachis,  tätt  intill  och 

Jemför  Vet.  Akad:s  Zool-  Årsberättelse  1842,  inled- 
ningen till  fogelclassene 
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fraii  öfie  sidans  honilainell.  Tillhopa  bilda  de 
Fanet  (Pogoiiiam).  De  äro  i  alliuanhet  fina,  Iråd- 
lika,  nästan  trinda;  men  på  de  stora  pennorne  äro 
de  plattade,  i  form  af  smala  lameller,  som  dock 

äro  något  prismatiska,  nästan  som  ett  knifsblad, 
så  att  den  tunnare,  helbräddade  kanten  vändes 

inåt  fjäderns  afvigsida.  Den  yttre  kanten  som  är 

något  tjockare,  är  åt  bada  sidor,  uppåt  och  nedåt, 

försedd  med  secundärt  fan  (4:o).  —  Nitzsch  kal- 
lar fanstrålarne  Ramij  grenar,  hvilket  namn  är 

vida  mindre  passande  än  den  långt  förut,  af  Illi- 
GER  antagna  benämningen,  radiL 

4:o  Rada  secundarii  (secundära  fanstrålar. 

Fan  af  andra  ordningen)  utgå  åt  båda  håll  från 

yttre  kanten  af  R.  primarii:  de  utgå  från  fan- 
strålarnes  yttre  sida,  liksom  dessa  utgå  från  skaf- 

tets yttre  sida.  —  Dessa  kallas  af  Nitzsch  Radii; 
Illiger  benämner  dem  radioli  (Terminol.  1269  A); 
det  af  mig  begagnade  namnet  finnes  förut  i  R. 
Wagners  Lehrb.  p.  576. 

5:o  Cilice  (Nzh)  utgå  på  samma  sätt  från  radii 
secundarii,  och  äro  ytteist  fina,  hårlika,  enkla, 
korta.  Midt  på  ena  sidan  af  r.  secundarii  blifva 

de,  på  de  flesta  fjädrar,  krökta  eller  hakformiga 
(hamatae;  de  kallas  då  af  Nzh  Hami),  för  att 

gripa  fast  uti  kanterna  på  radii  secundarii  af  näst- 
liseande  radius.  Detta  är  orsaken  till  den  kraft 

h  varmed  fanet  på  de  flesta  fjädrar  hänger  tillsam- 
man. På  de  fjädrar  som  ej  hafva  sammanhän- 

gande fan  äro  cilice  ej  hakformige. 

Gro  PhimaJa  accessoria  (Bi fjäder  c)  '-),  är  ett 

*)  Nitzsch  kallar  den  Hyporrhachis  (under-skaft) 
hvilket  namn  dock  endast  kan  hafva  afseen(ie  på  bi- 
fjäderns  skaft.  Snarare  kunde  man  kalla  den  Hy- 
popii/iii/n.  Namnet  pl.  acccssorid  loiiilsiilter  att  dess 
delar  böra  kallas  rhachis^  po^oniuin  et  cet.  accessoria. 
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litet  skaft  med  sitt  fan,  biidaclt  liksom  det  stora 

skaftet  och  faiiet,  h vilket  utgår  från  rörets  kant 
under  nafveln,  på  de  iiesta  små  fjädrar,  liksom 
en  liten    fördubbling.     Den    har   blifvit  ansedd 

såsom  ett  bihang,   eller  såsom    en    liten  fjäder, 
vuxen  på  den  större;  men  den  torde  hellre  böra 
betraktas  från  en  annan  synpunkt,  såsom  varande 
af  aldeles  lika  rang  med  den  större  rachis,  ehuru 
under  utvecklingen  hämmad  i  sin  tillväxt.  Från 

h varje  pennrör  skulle   enligt   denna    åsigt,  utgå 
2:ne  likadana  fanbärande   rhachides,   och  verkli- 
o^en  finna  vi  förhållandet  vara  sådant  hos  Casua- 

rierna,  der  bifjädren  är  lika  stor  och  lika  bildad 
som  det  yttre  skaftet  och  fanet.    På  kro[)pen  af 

I    La^opiis  är  bi  fjädern  |,   på   Falco  palumbarius 
I    hälften  så  lång  som  yttre  rhachis,  men  hos  båda 

är   fanet  dunlikt,   ej   sammanhängande.     I  alla 

j    dessa  fall  ser  man  tydligt  att  nafveln  ligger  mel- 
'    lan  de  båda  rhachides,   och  att  dessa   äro  upp- 

höjda samt  fårade  på  de   motvända   sidorna,  så 
att  fåran  af  båda  slutar  i  nafveln  och  är  liksom 

ett   qvarlemnadt   spår   efter   denne.  Bifjäderns 
rätsida  ligger  altså  vänd  inåt   kroppen;   den  är 
försedd  med  en  skarpt   begränsad  fortsättning  af 

sjelfva  pennröret,  liksåväl    som   den   yttre  rha- 
chis.   Fanet  på  båda   rhachides   utgör  en  enda 

oafbruten  series,  och  ifall  bifjädren  saknas,  såsom 
på  pennorna,  så  följer  fanet   hela   kanten  kring 
nafveln,  såsom  en  krans.    På  de  högst  utbildade 

fjädrarne:   pennorna   och   de  stora  täckfjädrarna, 
saknas  bifjädern  altid,  och  några  foglar  sakna  den 
på  hela  sin  fjäderklädnad.  Dessa  äro  enligt  Nitzsch 
Strix  Linn.,  Pandion,  Columba  och  en   stor  del 

af  Coccyges,  Pterocles,  Anas  Linn.,  och  Stegano- 
podes.     flos  Sångfoglarne  och  Aptenodytes  är  bi- 

I     fjädern   ganska   liten,    dunlik   eller  rudimentär. 
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Den  seduarcs  fjädrai  iiafva  del  egentliga  skaftet 
ganska  tjockt. 

Andra  €^upiUei^ 

Särskild  beskrifning  pä  de  olika  sorterna  Ving- 

fjädrar, A.  Pennorna  (Pennae  alares  s.  Remiges). 

Dessa  utmärka  sig,  såsom  förut  är  sagdt, 

från  alla  andra  fjädrar  genom  sin  storlek  och 
fasthet.  De  sitta  fastade  i  huden  låno:såt  hela 

bakre  kanten  af  cuhitus  och  handen,  men  inga 

egentliga  pennor  finnas  på  humerus.  De  tillhöra 
bestämdt  vingens  öfre  (yttre)  yta,  ty  de  ligga 
al  tid  med  rotändarna  på  benets  och  musklernas 
yttre  sida.    De  sakna  altid  bifjädrar. 

1.  Remiges  primores*)  (smällpennorna  fig. 
3,  4,  7,  8:/)  som  sitta  på  handen,  utgöra  den 
vigtigaste  delen  af  flygtorganet  och  öfverträffa 
alla  andra  i  storlek,  fasthet,  pennrörets  storlek, 
samt  fanets  korthet  och  spänstighet.  De  ligga 

med  pennrören  i  sned  rigtning,  starkt  fastade  vid 
nästan  hela  bredden  af  vingbenen,  och  hafva  till 

följe  deraf  högst  obetydlig  rörlighet.  Till  anta- 
let äro  de  vanligen  10,  så  att  den  första  sitter 

på  yttersta  (2:dra)  tingerleden ,  nemligen  fästad 

långsåt  dess  bakre  (ulnar-)  sida,   mindre  tydligt 

*)  Jag  begagnar  detta  af  Linne  antagna  namn  i  brist 
på  ett  bättre,  som  uttryckte  deras  läge,  då  termerna 
R.  manus  eller  digiti  elter  digitales  ej  väl  äro  an- 

vändbare, och:  manuales,  aldeies  ej  går  an.  Se  för 
öfrigt  noten  vid  11.  cubitaleS;  längre  fram. 
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utåt  än  de  följande.  Den  2:dra,  3:dje  och  4:de 
si  tia  på  första  fingerleden  och  de  6  återstående 

på  metacarpus  (jemför  fig,  1).  Den  sista  af  dem 
är  något  längre  än  de  första  arrapennorna  (Parus 
caudatus  ntgör  det  enda  mig  bekanta  undantag 
härifrån). 

Dessa  fjädrars  antal  varierar  föga :  blott  mel- 
lan 9  och  11.  De  äro  nem ligen  9,  endast  hos 

en  del  sångfoglar,  derigenom  att  första  pennan 
försvinnar,  h varom  mera  längre  fram;  och  11 

hos  siägtena^  Podiceps  (alla  svenska  arter,  P. 

dominicensis  och  philippensis),  Phoenicop te- 
rus,  Anastomus,  Tantalus,  Ciconia  (enl. 

NzH.  äfven  C.  mjcteria,  men  ej  C.  argala);  Mu- 
sophaga  och  Corjthaix  (men  ej  hos  Scliizorhis 
Wagl.) 

Så  m^^cket  mera  variera  de  till  storlek,  pro- 

portion och  form ,  ty  i  någotdera  af  dessa  afse- 
enden  äro  de  olika  hos  nästan  h  varje  genus  och 
ofta  hos  arter  af  samma  genus,  isynnerhet  bland 

landtfoglarne.  Dessa  olikheter  gifva  goda  känne- 
tecken och  tillhöra  den  systematiska  framställ- 
ningen af  Ornithologien,  men  vi  kunna  dock  här 

anmärka  följande  mera  allmänna  förhållanden. 

Typiska  formen  tyckes  vara  den,  att  alla  10 
pennorna  äro  lika  långa,  då,  till  följe  af  det  sätt 
h varpå  de  äro  fastade  vid  handen,  första  pennan 
kommer  alt  utskjuta  öfver  de  följande,  och  således 

att  synas  längst,  samt  de  följande  att  synas  grad- 
vis  kortare;    vingen   är  då   fullkomligt  spetsig. 

*)  Hos  ha  fsä  II  der  ne  (A.  glacialis  etc.)  finnes  en  ganska 
liten  3:dje  fingerled,  som  har  en  rudimentär  l;sta 
penna  med  sin  lilla  täekfjäder.  Likså  hos  Ur  i  a 
troile  och  alle,  men  ej  hos  gry  lie  eller  Alea 
t  ord  a. 
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Denna  vingform  förekommer  allmänt  bland  de 

lägre  foglarne,  nemligen  hos  större  delen  ̂ ^Vat- 

tenfo^Jarne  (alla  Pygopodes  och  Loiitjipennes; 
Tubiiiares  utom  Thalassidroma;  Mergus,  Fuligula, 
en  del  af  Steganopodes),  öfver  hälften  af  Grallce 

(Charadrii,  Strepsilas  et  cet.,  nästan  alla  Trino;ariae 
(Scolopacinse),  dock  är  här  ofta  1=2);  men  blott 
hos  ganska  få  af  de  öfrige,  nemligen  Pterocles 

ensam  bland  Gallinae,  och  T  r  o  c  h  i  1  ii  s.  Hos  Cyp- 
selas  är  den  2:dra  något  längre.  Hos  ingen  enda 

sångfogel  är  första  pennan  längst. 
Vid  en  hö^re  utbildnins:  af  vinsten  är  det 

annars  en  af  de  följande  pennorne,  n:o  2 — 4, 
som  blir  längst,  under  det  den  första  något  för- 

kortas. Hos  dem  som  flyga  utmärkt  skarpt,  är 
vanligen  2:dra  pennan  längst  t.  ex.  Hirundo, 

Ocypterus,  Falco,  Merops;  hos  andra  bhr  vingen 
rundad  och  bred,  derigenom  att  3:dje^  4:de,  till 
och  med  5:te  eller  6.te  pennan  äro  längst,  dock 
detta  sednare  endast  på  korta  vingar.  De  foglar 

hvilkas  vingar  äro  så  rundade,  och  tillika  af  be- 

tydlig längd,  hafva  äfven  ganska  stora  Cubi tal- 
pennor och  flyga  utmärkt  väl  och  stadigt,  t.  ex. 

Yullur,  Aquila,  Ciconia.  —  Blott  hos  få  af  vat- 
tenfoglarne  är  2:dra  pennan  längst  (Thalassidro- 

ma, Anas,  Bernicla),  och  ej  flere  hafva  rundade 

vingar  (Anser,  Cjgnus,  Carbo,  Pelicanus).  Bland 
Yadarne  äro  båda  förhållandena  redan  vanligare: 
rundade  vingar  föiekomma  hos  Van  el  lus,  alla 
Rallid^  (med  Fulica),  alla  CiconincC,  Grus, 
Otis,  Ardea.  Bland  landtfoglarne  blir  detta  det 
allmännaste  förhållandet. 

Hos  Såniilbolarne  är  utan  undantai^  första 

vingpennan  förminskad.  I  något  högre  grad 
sker  detta  på  2:ne  olika  sält.  Hos  en  del  äro 
några,   de   främre  pennorna    gradvis  förkortade, 
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h varigenom  vingen  Llii-  kort  och  rundad,  samt 
l:sla  pennan  blir  något  kortare  än  den  2:dra  (t. 
ex.  Garruliis,  Regiilus,  Timaliae,  Myolhera);  dessa 

foglar  flyga  vanligen  dåligt,  vistas  mycket  på  mar- 
ken, och  flytta  ej  långt.  Hos  andra  hafva  för- 

sta fingerledens  pennor  (n:o  2 — 4)  måttlig  längd, 
och  öfverskjuta  de  öfriga;  men  då  detta  inträffar 
hus  sångfoglar,  är  det  vanligt,  att  första  pennan 
blir  så  reducerad  till  storleken,  att  den  antingen 
qvarstår  såsom  ett  litet  rudiment,  eller  rent  af 
försvinner,  och  i  detta  sednare  fallet  finnas  blott 

9  smällpennor  (såsom  fig.  8).  Denna  reduction 
af  första  pennan  är  aldeles  egen  för  sångfogiarne, 
men  hos  dem  iranska  vanlis:.  Man  kan  nemli^en 

antaga  att  i  af  de  kända  arterna  sakna  första  pen- 
nan; I  hafva  den  rudimentär;  ^  hafva  korta, 

rundade  vingar  med  10  pennor,  och  den  åter- 
stående I  hafva  tämligen  långa  vingar,  men  med 

l:sta  pennan  kortare  än  de  följande  (e.  gr.  Cor- 
vus,  Muscicapae  exot.  et  cet.).  Det  ser  altså  ut 
som  om  en  motsats  ägde  rum  hos  sångfogiarne, 

mellan  utbildningen  af  första  och  af  andra  fin- 
gerledens pennor,  så  att  de  sednares  tilltagande 

oftast  medförde  en  minskning  af  första  pennan. 
Första  pennan  saknas  isynnerhet  hos  många 

amerikanska  arter,  nemligen  de  amerik.  Sylviae 

och  dermed  närslägtade,  samt  Tanagroe,  Eu- 
phone,  Hirundo  och  alla  amer.  Sturninee 
samt  Passeres.  1  gamla  continenten  saknas 
den  hos  Anthus,  Motacilla,  Hirundo  samt 

v.  p.  hälften  af  Passeres. 

Rudimenlär  första  vingpenna  finnes^  i  Ame- 
rika knappt  lios  flera  än  Tur  di;  men  i  gamla 

Continenten  hos  Turdi  och  Sylviae  m.  fl.  när- 
slägtade. La  ni  i  (pars),  Graculinas,  Cinnyri- 

nce,  Alaudae,  samt  Ploceini  bland  Passeres. 
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De  yttre  pennornas  aftagande  i  storlek,  el- 
ler liksom  förtvinande,  skönjes  i  allmänhet  mera 

uti  den  fullt  utbildade  drägten  och  hos  hannarne, 

än  i  vinterdrägten,  samt  hos  honor  och  ungar. 
Hit  höra  de  s.  k.  sjllika,  eller  sabelformiga,  el- 

ler djupt  inskurna,  äfvensom  i  allmänhet  spetsiga 
pennor,  som  endast  förekomma  bland  de  första 

(n:o  1 — 3  å  4).  Hos  dem  tyckes  fanet  vara  hin- 
dradt  i  sin  tillväxt;  men  hos  honor  och  ungar 

äro  dylika  pennor  alltid  mindre  smala  eller  spet- 
siga än  hos  hannarne. 
De  längsta  remiges  primores  förekomma  hos 

några  starkt  flygande  slägten,  som  förut  blifvit 

anförde,  nemligen:  Steriia,  Larus,  Glareola,  Pte- 
rocles,  Falco,  Cypselus,  Trochilus,  Caprimulgus 
och  Hirundo,  hos  hvilka  i  allmänhet  den  böjda 
vingen  är  dubbelt  så  läng  som  truncus  från  bröst 
till  stjertfäste. 

Det  kan  i  anleduing  häraf  nämnas,  att  de 

foglar  bafva  medelmåttigt  långa  handpennor,  hos 

hvilka  den  hoplagda  vingen  räcker  med  ik  I  bak- 
om stjertroten  ,  t.  ex.  Turdus. 

Rudimentära  pennor  i  hela  vingen  finnas  en- 
dast hos  2:ne  kända  former:  Aptenodytes  (samt 

Alca  impennis)  biand  simfoglarne,  och  Strutsarne 
(med  Apleryx  och ?  Didus)  bland  vadare  formerna ; 
men  hos  ingen  af  de  högre  fogelordningarne. 
Aii   

2.    Remiijres  cubitales  eller  Pennas  eubitales o 

(armpenaor)  ••'),   äro   fastade  i  hudvecket  huigsåt bakre 

*)  De  kallas  äfven  R.  secundarice.  eller  minores  eller 
2.-(li  ordinis  (Vingp.  af  andra  ordningen;  segelpeniior 
Markl.),  men  dessa  namn  synas  mig  vida  mindre  rig- 
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bakre  sidan  af  iiliia,  så  att  rotändarne  altid  ligga 

stödde  mot  yttre  sidan  af  detta  ben.  De  äro  ai- 
tid  till  formen  något  litet  olika  med  handens 

pennor:  trubbigare  och  mera  böjda,  samt  isyn- 
nerhet mindre  tjocka  och  styfva,  sa  att  de  mera 

närma  sig  till  Ibrmen  af  de  vanliga  kroppsfjä- 
diarne,  och  deras  kortare  pennrör  är  vida  njindre 

starkt  fäsladt,  hvar(öi"e  de  hafva  något  större 
grad  af  rörlighet.  De  flesta  af  dem  äro  någor- 

lunda lika  stora  och  lika  bildade,  så  att  de  inre, 

på  den  hoplagda  vingen  vanligen  gradvis  öfver- 
skjuta  de  yttre;  men  någia  få,  de  innersta  2  å  5, 

(fig.  3  n:o  14-17,  och  lig.  8  n:o  8,  9)  äro  altid 
gradvis  starkt  aflagaiide  i  storlek  och  hafva  ofta  en 
annan  färg  och  struktur  än  de  öfrige.  De  äro 
iiemligen  i  detta  fall  mjukaie,  mera  spetsade  o. 
s.  v.  samt  likna  både  till  form  och  färg  ryggens 

fjädrar.  Dessa  liafva  biif vit  kallade  ̂ er/Zära  ving- 
pennor, h vilket  dock  knappt  kan  anses  rätt,  ty 

de  sitta  vanligen  pä  cubitus  liksom  de  öfiige  cu- 
bitalpennorne,  från  hviika  de  hos  en  stor  del  fog- 
lar  endast  kunna  skiljas  genom  den  a ftagande  stor- 

leken, och  de  visa  aitid  en  tydlig  öfvergång  till 

dem  i  form  och  läge.  Dock  ,fortsättes  raden  Öf- 

ver  leden,  sä  att  någsa  af  de  sista  sitta  på  hu- 
merus  hos  de  flesle  RolFoglar,  Höns  och  Vatten- 
foglar.  De  böra  helt  enkelt  kallas:  de  innersta 

(inteinae),  eller  af  vikande  (difFormes)  då  de  till 

form  och  färg  afvika  från  de   Öfiige.    Detta  sed- 

tiga  än  det  ofvan  anförda,  som  tillkännagifver  deras 
läge  på  Ciibitns.  —  Benämningarne  primariye  och 
secundariae,  eller  primi  och  secundi  oidinis 
skulle  vara  vida  lämpligare  för  alt  utmärka  de  olika 
raderna  af  vingfjädrar. 

K.  V.  Akad.  Handl.  i843.  2l 
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nare  är  väl  al  tid  i  någon  mån  händelsen  med 
ett  par  af  de  innersta  pennorna,  men  en  betydlig 
afvikelse  märkes  endast  hos  några  få  slägten  af 

spridda  ordines,  t.  ex.  en  del  bland  Anates j  ut- 
märkt hos  alla  Tringacece  och  Charadriacece  samt 

Grus;  mindre  betydligt  hos  en  del  af  Rallince ^ 
Frin^illa  och  Emberiza  L. ,  och  i  ringare  grad  hos 

Sjlvice  med  flera  närslägtade  (men  knapt  märk- 
bart hos  Turdi),  samt  isynnerhet  hos  Motacillaj, 

Anthas  och  Alauda  ̂   hvilka  härigenom,  samt  ge- 
nom flera  andra  likheter  visa  mycken  analogi  med 

Tringaceae. 

Till  antalet  variera  cubital-pennorna  ganska 
mycket,  nemligen  mellan  6  (hos  Trochiliisj  och 
36  å  40  (hos  Diomedea  exulans).  Jag  bifogar  en 
tabell  som  närmare  upplyser  förhållandet  och  som 
visar,  att  antalet  är  i  allmänhet  störst  hos  Yat- 

tenfoglar,  en  del  Vadare  (Ardeae,  Ciconina^)  och 

Rolfoglar  (Vulturinae);  att  medellalet  hos  öfjige 
Roffoglar,  Höns  och  Vadare  är  15  a  16,  hvilket 

äfven  förekommer  hos  många  Vattenfoglar ;  att  de 
fleste  Coccj^es  \\als2L  10  a  13,  men  att  antalet 
hos  dem,  liksom  hos  alla  de  förutnämnda  ordines 

varierar,  till  och  med  hos  arter  af  samma  slägte. 

Endast  Sångfoglarne  hafva  ett  nästan  constant 
antal,  9,  som  är  det  minsta  allmänt  förekom- 

mande. Blott  Trochilus  och  Cypselus  (af  Coccy- 
ges)  hafva  ännu  färre. 

Armpennornas  antal  rättar  sig  efter  1  ä  n gd  e  n 
af  Cubitus,  hvarpå  de  sitta,  och  cubiti  längd 
står  åter  i  förhållande  till  längden  af  huinerns. 
Vi  måsle  alllså  taga  dessa  delar  i  belraklande. 

Af  det  sagda   inses,   att   alla    foglar   som  hafva 



323 

inånga  armpennor,  äfven  liafvar  länga  vingben  och 
deraf  långa  vingar.  Vi  hafva  kort  förut  talat  qjb 

de  vingar,  som  äro  långa  tillfölje  af  handpennor* 
nas  längd;  dessa  hafva  oftast  kortare  vingben. 
*r  Längden  af  vingbenen  kan  endast  bestämr 
mas  genom  jemföielse  med  truncus,  och  denna 
måste  beräknas  från  skidlran  till  stjertens  sista 

verteber  (stjertroten  eller  stjertfästet)  h varpå  Re- 
ctrices  är  fästade.  Skallran  utmärkes  af  den  mest 

framstående  ändan  (eller  processen)  os  coracoi- 
deum,  som  emottager  clavicula  (furcula),  och  som 

tydligt  kännes  under  huden  näst  framom  hume- 
rus.  Humeri  ledgång  ligger  straxt  bakom  denna 

knöl,  vid  främre  delen  af  sjelfva  truncus.  För- 
sta bestämningsgrunden  blir  alltså  att  mäta  huru 

långt  det  bakre  ving vecket  (armbågen  eller  bakre 
ändan  af  humerus  och  cubitus)  räcker  på  truncus 

då  vingen  är  hoplagd.  Af  alla  foglar  har  Diome^ 
dea  exulans  j,  som  har  de  flesta  ar rapennor,  äfven 

de  längsta  vingben.  Dessa  räcka  nemligen  betyd- 

ligt (med  tV>  eller  32  millimeter)  utöfver  krop- 
pens bakre  ända.  Kortast  äro  de  hos  Trochilus 

och  Cypselus,  hos  hvilka  de  ej  uppnå  fullt  ̂   af 

truncus.  I  allmänhet  äro  de  längst  hos  vatterir- 
foglar^  vadare  och  roffo^lar.  De  räcka  nemligen: 

hos  Diomedea  (alla  arterna)  något  utöfver  stjert- 
roten; 

—  Pelicanus  och  Fregata  till  nära  slutet  af  krop- 

pen (-^?); 
—  Carbo  något  öfver  4^;  (hos  Djsporus  mycket 

längre). 
Bland  Gaviae  räcka  de,  Larus  till  v.  p. 

4,  Sterna  till  ±  |,  \\os  Procellaric^  varierade 

från  4  (hos  Thalassidroma)  till  |. 

Hos  Cfgnits  och  ̂ ^s^er  räcka  de  till  |,  men 
bos  Anderne  (Anas,  Fuligula,  Mergus)  blott  föga 
öfver  f 
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Likaså  bos  Pygopodes,  neniligeii  till  |  hos 
Colymbus  och  Podiceps,  men  föga  öfver  \  hos 
AJca ,  Ui  ia  et  cet. 

Bland  Fadarne  äro  vinobenen  längst  hos  de 

större  ̂ rdece,  der  de  äro  föga  kortare  än  truncus 

(I  elier  deröfver);  hos  CicoTiiacece  räcka  de  till 

v.  p.  |.  (De  tyckes  vara  än  längre  hos  Phoeni- 
copLerus). 

Hos  Grus  och  Otis  räcka  de  tillf;  ho^Trin- 
gacece  och  Charadrince  till  något  öfver  |,  och  hos 
Rallmce  med  Fulica  e]  fullt  till  \. 

Hönsens  vingben  räcka  vanligen  ej  fidlt  till 

bal f va  ki'oppens  längd.    (Hos  Lagopus  till  |). 
Rqffbglanie  hafva  dem  åter  länga,  och  det 

är  niäikvärdigt  att  de  som  lefva  af  as  samt  af 
fisk  och  vid  vatten  i  detta  hänseende  stå  främst. 

Hos  Viilturiiice  tyckas  vingbenen  i  allmänhet 
räcka  nära  slutet  af  truncus; 

Hos  Pandion  till  |;  Ac/u*  alhicilla  till  |; 

Acj.  clirysaetos  nära  |;  ̂ ^^^eo  till  |;  något  kortare 
hos  Astur  o.  s.  v. 

Hos  de  egentliga  Falcones  knapt  öfver  \, 
U2s:lorne  utmärka  si^  oenom  längta  extremi- 

teter  och  stort  hufvud  mot  den  lilla  kroppen. 

Vingbenen  läcka  vanligast  till  omkring  |  (bubo, 
aluco  lituiata  etc);  men  till  4  hos  Str.  otus ; 
deremot  blott  till  f  hos  Str.  Jiisoria  och  \  hos 

passerina  L.  (dag ugglor). 

Coccyges  tyckes  ej  innefatta  någon  form  med 
långa  vingben.  Vanligast  räcka  dessa  ungefär  till 

kroppens  halfva  längd,  någ(jt  mer  eller  mindie 
(Columba,  Cuculi,  Psittaci,  Alcedo  et  ce(.);  Något 
längre  äro  de  hos  Coradas  och  Capri muh^us ; 

Piciis  och  Upupa,  som  i  så  mycket  öfverensstäm- 
ma  med  sAngfoghnne,    hafva  dem  något  kortaie; 
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Trochilus  och  Cjpsehis  äro  redan  näninda  föi-  si- 
na ytterst  korta  vingben. 

Bland  alla  de  hittils  upräknade  fur  merna  va- 

rierar längden  något  kring  de  här  uppgifna  me- 
deltalen, äfven  hos  arter  af  samma  naturlisja 

genus,  liksom  pennornas  antal;  men  denna  va- 
riation ujjphörer  nästan  bland  Sän^foglarne ,  hos 

hvilka  i  allmänhet  vingbenen  uppnå  halfva  kiop- 
pen,  eller  äro  något  kortare  (t.  ex.  hos  Parus  och 
Passeres).  Längst  tyckas  de  vara  hos  Corvus  der 

de  räcka  något  litet  öfver  halfva  kroppen;  kor- 
tast hos  Hirimdo  oc\\  Certhia  (samt  troligtvis  flera 

af  de  tropiska,  kort  vingade  formerna)  hos  hvilka 
de  blott  räcka  till  ̂ .  Det  bör  anmärkas  att  just 
dessa,  som  hafva  de  kortaste  vingbenen,  äro  de 
bästa  och  de  sämsta  flygarne  i  hela  ordningen. 

*  Tvänne  särskilta  osteologiska  förhållanden  gö- 

ra några,  ehuru  sällan  betj-dliga  ändringar  i  gil- 
tigheten af  de  of  van  anförda  måtten.  Det  bör 

dock  på  förhand  anmärkas  att  dessa,  såväl  som 

alla  former  uti  foglarnes  skelett-byggnad,  lida  tal- 

rika undantag,  och  ej  på  långt  när  utvisa  arter- 
nas affinitet  med  sådan  säkerhet  som  yttre  fjä- 

derbeklädnaden. Detta  anföres  således  mera  för 

att  gifva  tydligt  begrepp  om  dessa  delars  beskaf- 
fenhet och  uppmätning,  än  för  att  angifva  be- 

stämda characterer.  —  Den  ena,  rörer  beskaff*en- 
heten  af  sjelfva  skuUran.  Hos  Sångfoglarne 
är  i  allmänhet  os  coracoideum  smalt,  och  fram- 

skjuter med  en  kort,  något  inåtrigtad  processus 

framom  humeri  ledyta.  Humerus  sitter  alltså  fä- 
stad främst  vid  truncus,  och  skjuter  nära  lika 

mycket  fram  som  ilen  egentliga  skullerknölen  (af 

os  coracoideum).  Detta  ben  (humerus)  är  ailtså 

här  föga  kortare  än  den  nyssnämnda  uppmätnin- 
gen utvisar,  eller  nära  hälften  af  kroppen.  —  Hos 
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V  a  1 1  e  n  to  g  1  a  r  n  e ,  V  a  d  a  r  n  e ,  R  u  f  f  u  g  I  a  rii  e  och 
Hönsen,  samt  till  större  delen  hos  Coccyges 

är  der  emot  os  coracoideiun  i  allmänhet  tjockare 
samt  framskjuter  med  en  ganska  stor  skuUerknöl, 

liksom  ett  något  längre  stycke  af  sjeifva  benet, 

rätt  framom  humeri  ledyta.  Humerus  sittei"  altså 
fästad  något  längre  bakom  skuUerknölen,  och  för- 

lorar något  mera  af  den  uppgifna  längden.  — 
Dessutom  går  den  stora  öfre  kanten  af  Humerus, 

för  vidfästningen  af  skuUermusklerna ,  (svarande 
mot  tuberc.  majus  humeri)  hos  sångfoglarne 

g^enast  från  ledytan  horizontelt  utåt  sidan,  h var- 
igenom humerus  vid  sin  basis  blir  ganska  starkt 

tvärt  utstående,  i  form  af  en  knöl,  som  ofta 

tjxkes  undangömma  skullerknölen  på  lofvande 

eller  nyskjutna  foglai*.  Om  man  således  tager 
mått  på  dem,  så  får  man  allenast  humeri  egen 

längd,  men  ej  längden  från  skullerknölen.  Coc- 
cjges  visa  flera  betydliga  olikheter  i  detta  hän- 

seende och  närma  sig  dels  till  Sångfoglarne,  dels 
till  Höns  och  RofFoglar.  Hos  de  öfrige  nämnde 

Ordines  är  samma  kant  ofta  rigtad  uppåt,  eller 
bakåt-tränqd,  såsom  hos  Cohniiba.  Den  £:ör  der- 

före  ej  basis  humeri  så  bred  t  utstående  och  un- 

dandöljer  ej  den  egentliga  skullerknölen  på  fär- 
ska foglar,  utan  denna  kännes  altid  utanpå,  strax 

framom  axelleden. 

Åfven  Cubiti  längd  bör  särskild  t  omtalas. 
De  fo2:lar  som  mata  sina  un^ar  och  ä"a  stöd- 

jande  baktå  [Aves  altrices ;  ISesthocker  Orex.  ;  O- 
scines,  Coccyges,  Accipitres),  hafva  cubitus  längre 
än  humeins,  så  att  dess  framända  (med  carpus) 
står  jemt  med,  eller  något  framom  skuUran  och 
bröstet.  De  öfrige  deiemot,  som  hafva  upplyflad 
tumme  et  cet.  [Aves  pnccoces,  Nestlluchlcr  Ok.; 
Galiina^,  GrallcC,  x\nseres)  hafva  den  i  alimäi)het 
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kortare:  till  och  med  kortare  än  sjelfva  humerus. 
Detta  förhållande  modifieras  dock  derigeiioiii ,  att 

hos  alla  foglar  som  flyga  starkt,  och  isynnerhet 
alla  som  hafva  långa  smällpennor,  blir  cubitus 

längre,  f(3r  att  gifva  utrymme  åt  de  tjockare,  el-i 

ler  flertaligare  pennce  cubitales,  hvarigenom  car- 
pus  skjuter  längie  fram  om  bröstet.  Motsatsen 
inträflfar  hos  dåliga  flygare. 

Vi  se  altså  hos  de  lägste  Va  t  tenf  og  ia  r  ne: 

Pjgopodes,  samt  hos  Mergus,  att  cubitus  är  myc- 
ket kortare  än  sjelfva  humerus,  nästan  äfvenså 

hos  Fuliguice;  något  kortare  än  humerus  hos 

^jias  och  hos  Cygmts  gibbus j  lika  dermed  hos 

C.  mmicus  och  Anser  cinereus ;  något  framskju- 
tande hos  de  mindre  af  si.  Anser y  men  carpus 

står  dock  bakom  skullerknölen.  Detsamma  hos 

Carho  y  Procellaria ,  Diomedea,  Men  hos  Sterna 

och  Lams  står  allid  carpus  något  framom  skul- 
lerknölen. 

Vadarne  äro  i  allmänhet  goda  flygare,  och 
hos  största  mängden  af  dem  slår  carpus  jemt 
med  skullran;  men  hos  Ardea  ̂   Ciconia  ̂   Grus 

m.  fl.  som  hafva  de  största  vingarna,  står  den 
framom,  RaJlidcv  hafva  deremot  cubitus  kortare 
än  humerus. 

Hos  Hönsen  inträflar  vanligen  detta  sed- 
nare  förhållande. 

På  alla  Roffoglar  räcker  cubitus  framom 
skullran;  hos  några  nära  ̂   af  sin  egen  längd 
(t.  ex.  Pandion). 

Coccjges  variera  i  detta  som  i  många  fall, 
men  vanligast  står  carpus  något  litet  framom 

skullran,  {Coluinbuj  Psittacus  m.  längre  fram- 
om hos  Coracias;  ej  framom  hos  Picus). 
Hos  OsciJies  är  detta  sednare  förhållande  det 

vida   allmännaste.     Jag    känner  blott   ett  enda 
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slägte,  Clnclus j  som  har  så  kort  cubitus  alt  car- 

pus  ej  skjuter  framom  skull ran.  Detta  öfverskju- 
tancle  blir  något  betydligare  hos  dem  som  flyga 
starkt.  Hirundo  tyckes,  liksom  Cjpselus,  hafva 
fått  ersättning  i  cubitus  för  humeri  korthet,  ty 
den  förra  är  ungefär  dubbelt  så  lång  som  den 

sednare,  så  att  carpus  står  v.  p.  l  af  hela  trunci 
län^d  fram  om  skull  ran. 

Efter  denna  utflygt  från  af  handlingen  om 
vingens  armpennor,  måste  vi  återvända  till  dem, 

för  att  tala  om  deras  storlek:  ett  ämne  af  myc- 
ken vigt  i  systematiskt  hänseende,  men  hittils 

aldeles  förbisedt.  Dessa  pennors  längd  kan,  lik- 
som vingbenens,  endast  mätas  genom  jemförelse 

med  sjelfva  kroppen,  nem ligen  genom  deras  ut- 
sträckning bakåt,  då  vingen  är  hoplagd.  Men 

emedan  de  som  sitta  på  bakre  delen  af  cubitus 

nödvändigt  då  måste  utskjuta  bakom  dessa,  om  de 
ej  äro  ganska  mycket  kortare  än  de  främre,  gifva 
de  intet  säkert  mått,  utan  detta  måste  altid  ta- 

gas blott  af  de  aldra  fi  ämsta ,  närmast  handen 
sittande  j^ennorna.  Hos  största  mängden  foglar 

aftaga  pennorna  bakåt  något  litet,  mer  eller  min- 
dre, i  absolut  (egen)  längd;  och  det  hörer  till  de 

sällsynta  undantagen  att  ett  par  af  de  bakre,  hafva 

stöne  absolut  längd  än  de  fiämre  (t,  ex.  hos  Alau- 
dinae,  Tringariae).  Detta  tillhörer  den  systemati- 

ska Ornitholoirien  att  utreda.  Om  man  vill  hafva 

en  noggrann  bestämning  af  deras  längd,  bor  cu- 
biti,  nyss  omtalade,  olika  usträckning  framåt, 

dertill  tagas  i  belraktande.  Bästa  jemförelsesät- 
tet  är,  att  uppgifva  kroppens  längd,  samt  längden 
från  carpus  till  spetsen  af  första  armpennan. 
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Kortast  äro  cubi  ta  I  pennorna  hos  Vattenfoglar 

och  Vadare,  isynnerhet  hos  deni  som  hafva  för- 
sta vingpennan  längst.  Oberäknad  t  Aptenodjtes 

och  Aica  iuipemuSy  som  hafva  alla  pennorna  ru- 
dimentära, räcka  de  främsta  armpennorna  blott 

till  halfva  tiiuicus  hos  Pjgopodes  i  allmänhet, 
ehuru  cubitus  framlili  slutas  bakom  skullran. 

Hos  Diomedea  nå  de  ej  till  i;  hos  Anates  (med 

Anser  och  Cygnus)  till  omkring  f;  Carbo  till  |; 
ProceJlaria  glacialis  till  Hos  St  em  a  räcka  de 

deremot  nära  kroppens  slut  och  hos  Larus  n^^^ol 
litet  deröfver. 

Bland  Vad  a  me  är  det  ett  vanligt  förhål- 

lande, att  de  främre  ai  ra  pennorna  räcka  till  un- 
gefär I  å  I  af  kroppen,  såsom  hos  Tringarice , 

CharadrincB  och  Rallince,  Men  hos  de  stor  vin- 

gade formerna,  VaneUus ^  Ciconia^  Grus,  räcka  de 

ungefär  till  stjertroten,  och  hos  något  der- 
öfver. 

Hönsen  visa  den  egenheten  att  första  j)eu- 
nan  är  ganska  kort;  blott  |  å  |  af  den  följande. 
Denna  sednare  räcker  till  |  å  |  af  truncus,  h vil- 

ket äfven  gäller  för  hannen  af  Pavo,  som  hårde 

sista  armpennorna  så  utmärkt  förlängda.  (Af  Ar- 
gus  har  jag  ej  något  tillräck]  igen  fullständigt 
exemplar  att  undersöka). 

Hos  alla  Roffoglar  räcker  första  armpen- 
nan betydligt  öfver  stjertroten,  utom  hos  Falcoy 

som  har  dem  ungefär  jemt  diträckande.  Längst 
äro  armpennorna  hos  Naltugglorne,  der  de  främre 
räcka  till  nära  kroppens  dubbla  längd  (t.  ex.  Str. 
lapponica  till  1^,  S.  liturata  1|,  S.  otus  Bubo 
1 1).  På  Öi  nar  och  Gamar  räcka  de  vanligen  till 

omkring  l^^. 

På  Coccyges  är  första  armpennan  ofta  un- 
gefär jemn  med    stjertfästet   (Columba,  Coracias, 
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Caprimulgiis,  de  flesla  PsiLlaci,  Pirus  viriciis,  Jviix), 

sällan  nugot  kortare  (Aicedo,  Platycercus  och  nå- 
gra andra  af  de  australiska  Psitlaci)^  men  ofta 

omkring  i  längre  (Cncalus,  Pici  varii  et  nigri); 
mycket  kortare  (till  |)  äro  de  endast  hos  Tro- 
chilus  och  Cypselits som  i  alla  afseenden  hafva 
dessa  pennor  så  eget  bildade. 

Bland  Oscines  träffa  vi  såsom  vanligt  mindre 
variation.  Blott  hos  en  enda  form,  Ci?icliis,  har 

jag  funnit  främre  armpenuorna  ej  räcka  till  stjert- 
roten;  de  uppnå  blott  |  af  truncus.  Hos  Hirundo 
och  Sturnus  sträcka  de  sig  jemt  till  trunci  slut, 
hos  Turdus  och  Fiingill^e  vanligen  något  litet 

(med  I  eller  mindre)  derutöfver ;  hos  största  mäng- 
den med  omkring  |,  och  hos  några,  t.  ex.  Corvi, 

Garruli,  Pari,  ännu  längre  (v.  p.  med  ̂ )  utöfver 

kroppens  slut.  Det  ser  ut  som  om  de  hos  Para- 
disea  apoda  skulle  räcka  med  nära  \  utöfver  krop- 

pen (h.  e.  till  inemot  kroppens  dubbla  längd), 

men  jag  har  blott  sett  uppstoppade  exemplar  af 
detta  slägte. 

Af  det  of  van  anförda  synes  att  dessa  pen- 
nors längd,  och  dermed  vingens  bredd,  i  hög  grad 

varierar  efter  den  slä2:tform  som  de  tillhöra ;  men 

den  varierar  äfven  något  litet  mellan  närstående 

ai-ter.  En  ganska  ringa  olikhet  i  deras  längd, 
som  blott  uttryckes  med  ett  litet  tal,  h vilket 
man  skulle  tycka  vara  af  intet  värde  (t.  ex.  tV  «if 
längden;  3  å  5  millimeter  hos  en  fogel  af  en 

sparfs  storlek)  gilver  dock  en  ansenlig  tillökning 
eller  minskning  i  hela  vtan  af  den  skärm,  som 

alla  cubitalpennoriia  tillhopa  bilda,  hvilken  både 
lätt  uppfattas  af  ögat  och  kan  hafva  inflytande 

på  tlygföruiågan.  Men  oaktadt  variationen  efter 

arterna  synes  det,  att  dessa  pemior  äro  i  allmän- 
het störst  hos  Sångfoglarne ;  att  de  gradvis  aftaga  ge- 
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nom  de  öfrige  ordiiies,  och  bli  minst  hos  Valten- 

foglarne.  Det  förljenar  äfven  anmärkas,  att  cu- 
bilalpennornes  längd  är  vida  mindre  underkastad 
variation  hos  unga  foglar,  än  de  sent  utväxande 
handpennornas. 

Vi  hafva  sett  att  många  svagt  flygande  fog- 
lar hafva  långa  arm  pennor,  och  således  breda 

vingar  (t.  ex.  Parus),  Sylvia  o.  s.  v.),  och  att  an- 
dra hafva  dem  korta,  samt  alt  samma  olikhet 

finnes  bland  de  starkt  flygande.  De  visa  sig  här- 
igenom såsom  den  mindre  vigtiga  delen  af  flyg- 

organet; men  säkert  tjena  de  mera  än  primores 

att  modifiera  fiygten.  Det  tyckes  t.  ex.  vara  tyd- 
ligt, att  de  bäst  flygande  foglarne,  som  med  stilla 

vingar  sväfva,  eller  liksom  segla  fram  i  luften, 
vanligen  i  stora  kretsar  och  till  en  ofantlig  höjd, 

endast  äga  denna  förmåga  genom  den  stora  yta 
som  bildas  af  långa  och  talrika  armpennor; 

t.  ex.  Vultur,  Aquila,  Milvus,  Ciconia,  Grus. 
Denna  sorten  flygt  är  den  skönaste  af  alla,  och 
torde  böra  anses  såsom  den  högst  utbildade;  ty 
dels  kunna  dessa  foglar  längst  fortfara  att  flyga, 

dels  kunna  de  altid,  då  det  behöfves,  flj^ga  likaså 
fort  som  de  bästa  öfiige,  pilsnabbt  kasta  sig  ned 

från  den  ansenligaste  höjd  o,  s.  v.  —  Kortare 
pennor,  och  således  något  smalare  vingar,  tyckas 
deremot  i  allmänhet  tillhöra  de  snabbt,  rätt  framåt 

flygande  foglarna.  Om  dessa  vingar  tillika  äro 

starkt  byggda  och  långa  genom  handpemiornas 
längd,  gifva  de  åt  fogeln  förmågan  att  flyga  starkt, 
jemte  vigheten  att  kasta  och  vända  sig  inom  en 

liten  rymd;  t.  ex.  Falco,  Hirundo,  Cj^pselus,  Co- 
lumba,  Cuculus.  Denna  sort  fly^gt  gagnar  lika 
mycket  roffogeln,  som  den,  h vilken  bör  undvika 
sin  fiende.  De  foglar  som  hafva  korta  vingar 

flyga  altid  med  hastig  vingröreise;   oafbiutet  om 
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vijigeii  är  smal,  t.  ex.  Pygopodes,  Anas,  GaJliuce; 
och  hoppande  om  den  är  bred  1.  ex.  en  stor  del 
Oscines,  Picus  o.  s.  v. 

Vi  böra  ännu  närana  elt  par  ord  om  arm- 
pennornas fäste.  Hos  alla  sångfoglarne  hvila  de 

med  pennröret  på  hela  bredden  af  uhia  (se  fig. 
1,  g),  vid  hvilken  de  äro  starkt  och  tätt  fäs  ta  de. 

Hos  de  något  starkare  bygda  formerna  äro  penn- 
rören  dessutom  så  tjocka,  att  de  lemna  föga  mel- 

lanrum, samt  skjuta  med  rotändarne  öfver  ulna, 

något  fram  emot  radius;  men  bos  alla  (t.  ex.  äf- 
ven  hos  Paius)  äro  de  nog  stora  för  att  nästan 
undantränga  de  största  täckfjädrarne,  h vilka  ligga 

liksom  fastvuxna  vid  pennornas  rör.  Detta  sam- 
ma återfinner  man  mer  eller  mindre  bos  alla  fos:- 

lar  som  bafva  breda  vingar,  och  således  stora 

armpennor,  men  om  man  jem fö rer  sångfog hn*  med 

andra  foglar  som  bafva  dessa  pennor  lika  stora'*'), 
så  skall  man  alltid  finna,  att  de  förra  bafva  i 

proportion  till  storleken,  pennorna  b  vilande  med 
en  större  del  på  ulna  och  således  äfven  fastare 

bundne  der  vid,  och  täckfjädrarne  starkare  fästade 

vid  pennorna.  Hos  vattenfoglarne,  och  i  allmän- 
bet  bos  dem  som  bafva  korta  f)ennor,  sitta  dessa 
nästan  bakom  vingbenet,  så  löst  fäslade,  att  de 

äga  en  betydlig  rörlighet,  ocb  täckfjädrarne  ligga 
skible  från  pennorne  såsom  en  egen  rad,  emedan 

pennrören  äro  smala  och  lemna  betydliga  mellan- 
rum. Picus  närmar  sig  i  detta,  liksom  i  så  många 

antlra  fall  till  sångfoglai  ne. 

*)  T.  ex.  Corvus,  Turdus,  Hirundo  och  Ginclus,  jeni- 
lorde  med  Strix  eller  Aquila,  Lams,  Falco  och  Anas. 
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B.    Öfre  vingsidans  mindre  fjädrar. 

Dessa  fjädrar  äro  altid  mest  utbildade  pä 
cubitus,  och  der  lältast  att  se  och  undersöka, 

h vårföre  vi  utgå  från  denna  del.  Vanligtvis  har 
man  kallat  dem  alla  med  ett  gemensamt  namn 

täckfjädrar.    De  äro  af  följande  slag: 

l:o  Tectrices  major es  (Stora  vingtäckfjädiar) 

Pteromata  III.  ''')  (fig.  3,  7:  k,  1)  utgöra  en  enda 
rad,  som  altid  ligger  näst  in  på  roten  af  pen- 

norna. De  bibehålla  altid  mycken  likhet  med 
sina  motsvarande  pennor  till  form,  fasthet  och 

färg,  samt  sakna  altid  bifjäder,  liksom  de.  De 
böra  benämnas  efter  sina  pennor,  så  att  de  på 

handen  kallas  prim  or  es  eller  manus  (stora  hand- 
täckfj.),  och  de  pä  underarmen,  cubitales  (stora 

armtäckfjädrar.)  De  förra  sitta  altid  fästade  i  hu- 
den på  sjelfva  röret  af  hvar  sin  motsvarande  penna, 

och  så  tätt  intill  denna  att  de  båda  synas  lik- 
som hopvuxne.  Detsamma  är  fölhållandet  med, 

dem  på  cubitus  hos  alla  foglar  som  hafva  stora 
cubitalpennor,  såsom  nyss  förut  nämndes. 

De  stora  hand  täck  fjädrarne  (T.  majores  pri- 
mores)  äro  till  antalet  lika  med  pennorna.  De 
yttersta  aftaga  altid  starkare  i  längd  än  pennorna, 
så  att  den  första  och  andra  äro  kortare  än  de  föl- 

jande då  t.  ex.  blott  första  pennan  är  något  för- 
kortad. Oftast  äro  de  enftirgade,  mörka;  högst 

sällan  fläckiga. 

■•^)  Orsaken  hvaiTöre  jng  ej  sätter  detta  namn  i  första 
riinuiiet  är  den,  att  det  aldrig  blifvit  allmänt  anra- 
get,  och  att  man  ej  torde  böra  öka  antalet  af  ter- 

mer, annat  än  då  det  äi-  rent  af  oundvikligt  eller  be- 
stämdt  gagneligt.  Det  af  Marklin,  i  öfversältningen 
af  Illigers  terminologi,  antagna  Svenska  namnet: 
f I ygpenn  täcken  torde  vara  väl  antagligt,  såsom 
innebärande  sin  egen  förklaring. 
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Cubitales  äro  altid  en  eller  två  fl ere  än  mot- 

svarande pennor;  utåt  finnes  nemligen  altid  en 

liten  öfvertalig  {I  n:o  1).  Egentligen  borde  de 

vara  lika  inånga,  då  fjädrarne  här,  såsom  öfver- 
allt,  sitta  i  quincunx  (rader  på  3  olika  sätt), 
som  utgör  en  fortsättning  af  deras  anordning  på 

handen.  Den  öfvertaliga  täckfjädern  synes  mig 
altså  utvisa^  alt  en  penna,  som  borde  sitta  midt 

i  vingvecket  ej  är  utvecklad.  Dessa  täckfjädrar 
tyckas  i  allmänhet  tilltaga  i  längd  inåt,  emedan 
de  inre  betäcka  en  större  del  af  sina  motsvarande 

pennor  än  de  yttre;  men  detta  härrörer  vanligen 

deraf  att  pennorna  inåt  aftaga  något  i  längd,  un- 
der det  täckfjädrarne  ej  aftaga.  Hos  sångfoglarne 

äro  de  så  korta  att  de  ej  uppnå  halfva  pennans 
längd,  om  ej  intill,  hos  en  del  slägten;  men  hos 
alla  andra  ordines  äro  de  större,  så  att  de  altid 

räcka  öfver  hälften  af  sina  motsvarande  pennor, 

äfven  de  yttersta  (se  fig.  7  och  10  /,  af  sångfo- 
gel;  fig.  3  och  11  /,  af  annan  ordo).  Blott  Pici 

(varii)  och  Upupa  göra  härvid  undantag,  ty  de 
förhålla  sig  i  detta  afseende  såsom  sångfoglarne. 

Delta  härrörer  ej  blott  af  pennornas  större 
längd  hos  sångfoglarne,  utan  verkligen  äfven  af 
en  större  längd  hos  täckfjädrarne,  i  förhållande 

till  kroppen,  hos  de  öfrige  ordningarne,  h vilket 
tydligen  bevisas  deraf,  att  på  Roffo^lar^  ArdecEj, 
Ciconice  och  alla  andra  foglar,  hvilkas  armpennor 
äro  proportionsvis  lika  långa  som  sångfoglarnes , 
räcka  täckfjädrarne  öfver  deras  midt.  CiJichis , 
som  har  kortare  armpennor  än  andra  sångfoglar, 
bibehåller  dock  denna  ordnings  prupoi  tioner,  och 
en  direkt  jendörclse  mellan  någorlunda  lika  stora 
och  för  öfrigt  liknande  arter  visar  della  tydligen, 
t  ex,  Hirundoj  Turdus,  Corvus,  jeniförde  med 

Cypselus,  Cuciilus,  Coracias   (se  tig.  10  Turdus; 
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fig.  11  Cuculus).  Hos  cn  del  vatleiifogiar  och 

små  vadare  äro  de  stora  cuhital-täckfjädrarne  föga 
kortare  äu  pennorna.  De  visa  för  Öfrigt  mänga 
egenheter,  t.  ex.  hos  Gallus  I 

Då  denna  olikhet  i  täckfjädrarnes  storlek 
sammanräknas  med  den  olikhet  som  namnes  län- 

gre ned  (under  3;o)  blir  detta  den  lättast  sjailiga 
och  allmännaste  af  alla  ännu  kända  yttre  cha- 
racterer,  h varigenom  sångfoglarne  skilja  sig  från 
de  öfriga  ordningarne. 

2;o  Tectrices  2:dce  seriei  (2:dra  radens  täck- 
fjädrar, nij,  n),  som  ligga  omedelbart  på  de  stora 

täckfjäderna,  likna  oftast  kroppens  vanliga  fjädrar. 

De  som  tillhöra  cubitus  hafva  vanligtvis  den  egen- 
heten att  ligga  omvände  mot  de  stora  täckfjä- 

drarne  och  pennorna,  så  att  h varje  fjäders  inre 

(mot  humerus  vända)  kant  ligger  fri  och  betäc- 
ker yttre  kanten  af  den  nästliggande.  Dock  har 

jag  altid  funnit  dem  rättliggande  hos  Trochilus, 
CoraciaSj  Cuculus  ̂   Columbaj  Gallus,  Le  st  r  is  j, 

Larus  j  Sternay  JJria;  m.  fl.  och  hos  unga  sångfog- 
lar  i  första  drägten  De  sitta  fästade  i  huden 

antingen  näst  bakom  muskellaget,  mellan  rötterne 

af  pennor  och  stora  täckfjädrar,  eller  inpå  mu- 
skellaget, tätt  intill  dess  bakre  gräns.  (Detta  sed- 

nare  hos  Oscines  e.  gr.  Parus).  Hos  Oscines  sy- 
nas de  mest,  tillfölje  af  bristen  på  de  nästföljande, 

och  äro  ganska  korta,  mjuka,  samt  vanligen  ut- 
märkta genom  en  egen  färgteckning;  t.  ex.  hvita 

*)  H;r  W.  v.  Wright  har  benäget  meddelat  mig  den 
af  honom  gjorda  iakttagelsen,  att  några  af  dessa,  som 
ligga  baktill  på  ciibitus  samt  de  motsvarande  af  näst- 
följande  fjädrar  (3:o)  återtaga  det  rätta  läget  (lika 
med  pennorna)  hos  alla  Höns  och  Vattenfoglar  (se 
%.  3,  n). 
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i  spetsarne  hos  niAnga,  sa  all  de  bilda  elt  tvär- 
band öfver  vinf^en.  (Nästan  ännu  oftare  bildas 

elt  tvärband  öfver  vingen  af  de  stora  täckfjädrar- 
nes  spetsar,  sum  hos  sångfoglarne  ofta  äro  hvita, 
gula  eller  blekare  färgade)* 

Dessa  fjädrar  tyckas  hafva  blifvit  föga  be- 
märkte.   Efter  definiUonen  i  Illigers  ternjinolooi o 

utgöra  de  hans  Ptila,  som  skulle  ligga  "näst  inpä 
Pieromata,"  men  bristen  på  ett  särskildt  namn 
för  alla  de  följande,  mindre  fjädrarne,  tyckes  ut- 

visa att  Illtger  äfven  innefaltade  dessa  under 

namnet  ptila.  Hos  sangfoglarne  der  Je  ensamme 

äro  omvände,  kunde  de  erhålla  detta  namn  (per- 
versas); men  säkrast  synes  det  mig  att  använda 

den  ofven  gifna  benämningen,  som  altid  är  rig- 
tig.  Ifall  man  ej  hade  blifvit  vand  vid  en  helt 

annan  betydelse  hos  namnen  primarice  och  secun- 
daricBj  så  hade  dessa  termer  onekligen  aldra  bäst 

passat  för  dessa  båda,  första  ocli  andra  täckfjä- 
derraderna. 

3:o  Tectrices  minores  cnbiti  vel  manus  (små 

vingläckfjädrar,  fig.  2,  3,  h)  äro  flera  (2 — 5)  ra- 
der, som  sitta  i  huden  på  sjelfva  armens  eller 

handens  ben  och  muskler.  Till  formen  af  vika 

de  ej,  eller  föga,  från  kroppens  fjädrar,  och  till 
läeet  öfverensstämma  de  med  nästföregående  rad, 

i  det  att  kanterne  betäcka  hvaiandra  på  motsatt 

sätt  mot  pennoinas.  Men  de  ligga  sålunda  om- 
vända äfven  hos  de  foglar,  på  h  vilka  2;dra  raden 

är  rättliggande  (Coracias,  Cuculus  etc.) 

Hos  sangfoglarne  skulle  dessa  fjädrar  egent- 
ligen bilda  3  rader  på  Cubitus,  men  de  visa  den 

märkvärdiga  cijenheten  att  aldrii;  fullt  utbihlas. 

Endast  på  ungarna  i  första  drägten,  sanit  i  vin- 
lerdrägten,   finnas  en   del    af  dem,    jnen  aldrig 

alla, 
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alla,  i  form  af  diui,  eller  ganska  små,  outbildade 

och  af  de  nästföJjaiide  fullkorn  ligen  täckta  fjäder- 
rudimenter.  Hos  äldre  Ibglar  i  sommardrägt  sy- 

nes vanligen  knapt  ett  spår  af  dem. 
Denna  märkvärdiga  bildning  är  så  egen  för 

de  foglar  som  liafva  Larjnx  inferior  beklädd  af 

5  par  muskler,  att  jag  ej  kunnat  finna  någon  aur 
nan  form  än  Cjpsehts ,  som  liäruti  liknar  dem; 
men  den  tillhörer  äfven  utan  kändt  undantag  dem 

alla,  och  utgör  således  ett  säkert  yttre  kännetec- 

ken på  desamma  •').  På  hvarje  sångfogel,  äfven 
då  den  sitter  med  hoplagda  vingar,  samt  på  upp- 

stoppade exemplar,  igenkänner  man  vid  första 
Ögonkast  denna  brist,  som  gör  att  dess  vinge  blott 
äger  ett  ringa  antal  täckfjädrar,  och  att  dessa 
upptaga  ett  obetydligt  rum  i  jemförelse  med  dem 

på  vingarne  af  arler,  hörande  till  andra  ordnin- 
gar (se  fig.  10,  11). 

Alla  andra  foglar  hafva  dessa  fjädrar  utbil- 
dade. Hos  Piciis  och  Upupa,  som  mest  af  alla  , 

h vilka  sakna  sångmusklerne,  närma  sig  till  sång- 

fogeitypus,  och  tyckas  utgöra  den  egentliga  öfver- 
gången  till  densamma,  äro  2:dra  och  3:dje  raden 
fullt  utbildade,  men  den  första  är  ofullständig, 

så  att  den  blott  utgöres  af  några  få   fjädrar  mot 

^)  Jag  har  nyligen  haft  tillfälle  att  undersöka  ett  upp- 
blötadt  skinn  af  Meiiura  Lyra,  och  förvissat  mig  att 
denna  fogel  äfven  i  detta  afseende  fullkomligt  öfver- 
ensstäramer  med  sångfoglarne ;  den  upphörer  således 
att  vara  ett  förmodadt  undantag,  liksom  de  2:ne  öf- 
riga  ,  Picits  och  Upupa^  hvilka  jag  fös  r  ansett  såsom 
sådane.  Deremot  har  jag  sednare  funnit  Cypseliis 
hafva  dessa  fjädrar  aldeles  såsom  sångfoglarne,  hvil- 
ket  förut  tillfälligtvis  blifvit  öfversedt,  troligen  i  an- 

ledning af  storleken  hos  de  täckfjädrar  som  finnas. 

K.  K  Akad.  Hancll.  7843.  22 
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carpus  till,  och  alla  äro  så  korla,  all  tle  foga 
skjuta  fram  öfver  de  nästföl  ja  nde,  och  sålmida 
lätt  kunna  öfverses  på  torkade  exemplar.  Utom 

dessa  känner  jag  ingen  form  hvarest  de  äro  min- 
dre tydlige  eller  fullständige.  3  rader  finnas  hos 

Psittaci,  alla  Roffoghirj,  de  fleste  små  f^adare 
samt  Jnas ;  4  hos  Coracias  j  Cucidus ^  GalUnuJa  j 

Liniosa^  LestriSj  Fuli^ida;  5  hos  Columha^  Te- 

traoj  NiLineniuSj,  PodicepSj  CoIjnibuSj  Lar  as.  Li- 
kaså hos  Carbo,  som  har  dem  mörk-kantade.  Ett 

mera  speciell  studium  af  dem  skall  utan  tvifvel 
belöna  den  möda  det  förorsakar,  men  har  af  mig 
hlifvit  försummadt.  Det  kan  endast  verkställas 

på  nyss  dödade  foglar. 
På  handen  fortsättas  dessa  fjädrar  med  2  a 

3  rader,  som  på  intet  sätt  afvika  från  andra  täck- 
fjädci  radens  bildning  och  jemte  den  beläcka  den 
lilla  del  af  handen  som  ej  är  beklädd  af  de  stora 
täckfjädrarne.  De  äro  vanligen  öfverskylde  af 
Tummens  pennor,  och  ligga  altid  rätt,  nemligen 
ej  omvände  såsom  på  cubitus. 

4:o  Tectrices  minimce  s.  ante-cubitales  (min- 
sta eller  främsta  täckfj.  fig.  3  och  7,  é)  sitta  i 

flera  rader  på  hud  vecket  framom  cubitus.  De  äro 
rätt  liggande:  ej  omvände  såsom  de  på  sjelfva 
cubitus.  Dock  finner  man  ofta  en  af  dessa  lader 

omvänd  i  likhet  med  de  föregående,  t.  ex.  hos  hön- 

sen, dag-  och  natt-roffoglarne  m.  fl.  De  fjäderrader 
som  räknas  parallela  med  de  föiegående,  löpa 
snedt  emot  hud  veckels  främre  kant  (se  fig.  2,  3, 

6  och  7);  men  på  en  del  Vadare,  Larus,  och  isyn- 

nerhet de  lägre  Vattenfoglai  ne  (Pygopodes,  Pro- 
cellarina?)  är  hudvecket  ganska  smalt  framom  cu- 

bitus, och  blott  betäckt  2  (a  3)  fullständiga  rader 

småfjädrar.    På  en  del  Psittaci  och  några  få  an- 
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dra  fog  lar  liafva  de  fjädrarne,  som  sitta  närmast 

kanten,  egna  lysande  fårger.  Denna  kant  benämn- 
des af  liLiGEii  campteriuni.  Jag  skulle  tro,  att 

niau  gjorde  bättre  uti  att  belt  enkelt  kalla  den 

inargo  aice  cubitalis  carpi  o.  s.  v.  efter  omstän- 
digheterne. 

C.    Undre  viti  g  fjädrar, 

l:o  Tectr,  aversce  s.  inferiores  primce.  (Af- 
-.yiga  fjädrarne,  fig.  4  ocb  8,  o.,  p)  sitta  närmast 
intill  rolen  af  pennorna,  bakom  vingens  muskel- 

lager. De  bafva  utan  tvifvel  den  besynnerligaste 

slälluing  af  alla  fjädrar  på  fogelkroppen,  ty  eburu 
de  tillhöra  vingens  undersida,  är  dock  deras  Jäge 

sådant  som  pennornas,  så  att  de,  då  vingens  un- 
dersida betraktas,  visa  sin  af  vigsida  (med  upp- 

böjdt  färadt  skaft  o.  s.  v.;  jemför  förut  sid. 

313,  2:do).  Rätsidan  ligger  vänd  inåt,  mot  pen- 
norna. Den  inre  grenen,  som  hos  alla  andra 

fjädrar  blir  bifjäder,  tyckes  allså  på  dessa  bafva 
blifvit  fullt  utbildad,  under  det  yttre  grenen  rent 

af  förtvinat',  ty  den  Séiknas  fullkomligt,  och  har 
ej  en  gång  qvarblifvit  i  furm  af  bifjäder.  Dessa 
fjädrar  utgöra  2:ne  rader  (hvaraf  dock  den  ena 

ofta  försvinner),  hvilka  torde  kunna  anses  sva- 
rande mot  de  öfre  första  och  andra  täckfjäder- 

raderne,  (eller  möjligtvis  mot  öfversidans  pennor 

och  stora  täckfjädrar!)  De  bibehålla  ofta  en  ri- 
giditet  och  räthet,  samt  en  yttre  form,  som  gif- 
ver  dem  någon  likhet  med  pennorna. 

På  Cubitus  sitta  fjädrarna  uli  den  forsla  af 
dessa  2:ne  rader  fast,  och  aldeles  så  som  pennorna, 

med  inre  (bakre)  kanten   fri,  betäckande  yttre 
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(främre)  kanten  af  den  nästliggande;  men  uli  an- 
dra raden  äro  de  rörliga  och  kunna,  mera  än  alla 

andra  vingfjädrar,  fällas  nedåt,  samt  ligga  med 

kanterna  på  motsatt  vis  mot  de  förra,  sa  att  yt- 
tre kanten  af  h varje  fjäder  är  fri  och  betäcker 

inre  kanten  af  den  nästliggande.  Detta  är  så  con- 
stant ,  att  jag  aldrig  funnit  något  undantag,  och 
då  endera  af  båda  raderna  fullkomligt  saknas  is^en- 

känner  man  på  kanternas  läge  h vilkendera  det  är 

som  finnes  q  var.  På  handen  fortsättas  båda  ra- 
derna men  äro  dock  der  ofta  af  brutne  eller  af  vi- 

kande. På  de  foglar  hos  hvilka  armpennorna 

fortsättas  öfver  leden,  in  på  humerus  (Höns,  Rof- 
foglar.  Vadare,  Vattenfoglar),  fortsättes  2:dra  ra- 

den afviga  fjädrar  på  samma  sätt,  men  ej  den 
första.    (Se  fig.  4,  0,1  och  2). 

Hos  alla  Sångfoglar  saknas  hela  första  raden 
så  fullständigt,  att  ej  elt  spår  deraf  finnes  q  var. 
Andra  raden  utgöres  vanligen  af  små,  i  kanten 
dunlika  fjädrar,  som  äro  dolde  af  de  nästföl jande; 

men  på  CorvuSj  GarriduSj,  Tro^lodyteSj  Cinclus, 
äro  de  större  och  fastare;  hos  Ampelis  garruhis 

och  en  del  Passeres  (t.  ex.  Pjrrhulä) .  äro  de  öf- 
verallt  dolde,  utom  på  mellersta  delen  af  handen, 

livarest  de  utskjuta  öfver  nästföl  jande. 
Hos  alla  de  öfriga  ordines  tyckes  deremot 

alltid  första  raden  finnas,  och  om  någondera  sak- 
nas eller  är  rudimentär,  så  är  det  den  andra.  En- 

dast Picus  öfverensstäramer  med  sångfoglarne. 
Cypselus  och  TrocJiilus  hafva  första  raden  ganska 
utbildad,  men  tyckas  aldeles  sakna  den  andra. 

Hos  Psittacus  ochrocephahts  Wagl.  som  likale- 
des har  första  raden  stor,  finnes  den  andra,  men 

aldeles  rudimentär  och  dold  af  de  följande.  Det- 
samma syntes  mig  förhållandet  vara  hos  Coracias 

och  Cucidus,    Columba  har  deremot  första  raden 
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liten,  dold  af  den  andra,  men  på  banden  först 
afbrnten,  sedan  åter  fortsatt  och  större;  andra  ra- 

dens fjädrar  äro  ganska  stora  på  cubitus,  men 

upphöra  snart  på  handen,  hvarest  de  tyckas  ut- 
göra en  enda  rad  med  den  första. 

Hos  Accipitres  diurni  och  GaJHnce  (fig.  4,o.* 
1,2)  är  första  raden  temmeligen  stor  och  den 

andra  ganska  liten,  dold  af  nästföljande,  eller  al- 
deles  rudimenlär.  Hos  Falco  subbuteo  syntes  den 
mig  rent  af  saknas,  och  den  första  var  dold  af 

tredje  raden.  Ugghrna  hafva  deremot  båda  rader- 
na stora ;  men  hos  Str.  nisoria  är  den  första  dold 

af  den  andra  och  i  kanten  dunlik;  hos  Str,  aluco 
är  första  raden  störst. 

Bland  Grallce  tyckas  dessa  rader  hos  RalUdce 

likna  dem  hos  Höns  och  dagroffogiar.  Hos  Trin- 
garicB  (Scoiopax,  Numenius)  är  den  första  störst 
och  fortsatt  på  handen;  den  andra  upphörer  snart 
på  handen,  och  blir  bak  till  på  cubitus  så  hög, 
att  den  döljer  de  sista  fjädrarne  af  första  raden. 
Grus  och  Ciconia  ha  första  raden  ovanligt  stor, 
särdeles  inåt,  och  den  andra  medelmåttig. 

På  Vattenfoglarne:  Anas^  Pfgopodes^  Sterna 
är  första  raden  ganska  stor;  den  räcker  till  om- 

kring I  af  pennorna  och  fortsättes  till  vingens 
ända;  den  andra  är  mindre  och  upphörer  något 

före  fingerspetsen.  Hos  Carbo  är  andra  raden  li- 
ten, dold.  Hos  Lams  äro  båda  ganska  stora  och 

ungefär  lika,  så  att  första  raden  jemt  döljesafden 
andra,  utom  baktill,  der  den  skjuter  långt  ut- 
På  Uria  grjlle  är  första  raden  stor,  den  andra 

är  liten,  dold,  men  aldeles  rätt  liggande,  med 

rätsidan  vänd  från  vingens  yta.  Hos  alla  icke- 
sångfogiar  som  hafva  denna  radens  fjädrar  sma, 

synes  en  t}  dlig  tendens  att  under  vissa  förhållan- 
den kunna  vända  dem  rätt. 
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2:o  Tectr.  iiifrahrachiales  s.  pIurritT  infracu- 
bilales  et  cet.  (Undre  armfjadrar,  fig.  4  ocli  8,  cj) 
sitta  på  undre  sidan  af  sjeliVa  armen,  handen  o. 

s.  v.  och  vända  sin  afvig-sida  inåt  den  del  h varpå 
de  sitta,  såsom  fjädrar  vanligen  pläga  göra.  Men 
kanterne  af  dem  på  cubitiis  hafva  ett  omvändt 

läge,  så  att  de,  ehuru  tillhörige  vingens  under- 
sida, ligga  liksom  pennornas  kanter.  Detta  är 

högst  anmärkningsmärk  t,  då  ett  sådant  mot  an- 
dra fjädrar  omvändt  läge,  äfven  tillhörer  dem 

som  bekläda  underarmens  yttre  sida. 

Dessa  fjädrar  synas  mig  visa  flera  olikheter 
till  antal,  storlek,  läge  o.  s,  v.  än  de  öfrige;  de 
följande  få  anmärkningarne  kunna  endast  anses 
såsom  exempel.  För  att  närmare  bestämma  deras 
läge,  kan  man,  då  det  behöfves,  skilja  mellan 
radiales,  ulnares  och  post  ulnares^  efter  som  de 
sitta  Öfver  det  ena  eller  andra  af  vins^benen  eller 

aldra  längst  baktill,  vid  de  föregående,  bakom 
cubiti  stora  sena  (fascia  tendinea;  se  längre  fram), 
bvilket  sednaste  är  det  aldra  vanligaste,  ty  den 

derstädes  belägna  första  raden  finnes,  hos  alla  fog- 
lar,  och  är  ofta  ensam.  Det  bör  anmärkas  att  vi 

här  allenast  tala  om  de  rader,  som  bestå  af  verk- 

lige fjädrar,  hvilka  äro  få,  vanligen  blott  1  a  3^  men 
hos  de  flesta  foglar,  utom  sångfoglarne,  linnes  der 

en  nij^ckenhet  af  dun. 
De  med  sängnpparat  försedda  foglarna  hafva 

i  allmänhet  blott  en  enda  rad  af  undre  cubital- 

fjädrar,  som  sitta  bakom  fiiscia  ulnaris,  äro  långa 

och  mjuka  samt  betäcka  de  föregående  (fig.  8,  qy 
Hos  Corvus  finnes  dock  ännu  en  liten  rad  tält 
efter  den  första. 

Hos  Picus  och  CrpseJiLS  finnes  äfven  blott 

den  första  raden  ulbiltlad,  men  mindre  lång;  an- 
dra raden  är  rudimentär.    Colwnba  har   en  me- 
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delmållig  och  eii  liten  rad  vid  ulnarsidan,  deref- 
ter  dun,  och  sedan  2:ne  små,  nästan  rudimentära 
radial-serier.  Hos  Psittacus  amazonicus  finnas 

2  temligen  stora  postuhiar-rader;  sedan  3  små 
rader  framom  armens  fascia  tendinea  (hos  Psitt. 
niagnus  L.  sitter  den  första  af  dessa  på  sjelfva 
fascia  n). 

RoffoglarJie  hafva  oftast  3  rader,  belägne  åt 
uhiarsidan:  den  första  består  af  stora,  den  sista 

af  ganska  små,  eller  rent  af  rudimentära  fjädrar. 
Hos  Strioc  litar ata  och  Falco  suhhuteo  fann  jag 
dock  blott  en  stor  och  en  nästan  rudimentär  rad. 

Bland  Hönsen  hafva  Tetrao-arterne  3  be- 

stämdt  utbildade  ulnar-rader  (fig.  4  (j:  1,  2,  3), 
och  2  eller  3  nästan  dunlika,  små  radial-rader. 

FuUca  har  blott  de  3  raderne  åt  ulnar-si- 

dan,  bildade  såsom  hos  Tetrao;  Ciconia  nigra 

knapt  mera  än  2.  Niimenius  och  Scolopax  hafva  vid 
uhiarsidan  en  medelmåttig  och  en  ganska  liten, 
samt  mot  radialsidan  en  liten  och  en  rudimentär 
rad. 

Hos  FuUgulce  (spectabilis,  glacialis)  finnas  3 
rader  bakom  fascian,  nemligen  en  medelmåttig,  tätt 
inlill  de  afviga  fjädrarna;  derefter  2:ne  rader  helt 

små  fjädiar,  h vilka  sitla  skiftevis,  men  så  tätt 

tillhopa  att  de  se  ut  nästan  som  en  enda;  slutli- 
gen 3:ue  tydliga  radialserier ,  framom  fascian. 

Stenia  hirundo  har  blott  de  3  förstnämnde.  Po^ 

diceps  fanns  iiga  blott  en  rad  bakom,  och  en  framom 

fascian;  JJria  grjUe  deremot  en  temligen  stor 
bakom  och  3  sniå  framom  fascia. 

På  sjelfva  handens  undre  sida  ligga  3å4 
irreguliera  rader  af  korta,  rundade  och  tilltryckta 

fjädrar,  som  tätt  betäcka  denna  del,  liksom  på 

yttre  sidan  (fig.  4  och  8,  r). 
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.^r^  3:o  Tectr.  antecubitales  inferiores  eller  In- 
framarginaleSi  Vingens  uiidi  e  kanlfjadrar  {s),  be- 

kläda undre  sidan  af  det  stora  hudvecket  mellan 

humerus  och  cubitus.  I  allmänhet  utgöra  de  blott 
2  eller  3  rader,  belägna  under  sjelfva  kanten,  så 
att  större  delen  af  hudvecket  saknar  fjädrar  eller 

blott  har  dun.  Hos  alla  foglar  äro  de  i  alla  af- 

seenden  rätt  liggande,  eller  motsatsen  mot  pen- 
norna. De  visa  nemligen  rätsidan  och  betäcka 

med  sin  yttre  kant  den  nästliggande.  Framom 
humerus,  antaga  de  stundom  en  annan  skapnad. 

Hos  Sängfoglarne  finnas  blott  2  rader  tätt 

under  hudkanlen,  hvilka  utan  förändring  fortsät- 
tas ända  till  basis  af  humerus.  De  äro  ovanligt 

mjuka,  med  skilda,  hårlika  strålar,  så  att  de  ej 
Yisa  någon  bestämd  omki  ets  (contour).  De  i  yttre 
raden  äro  små,  men  de  i  den  inre  äio  ganska 

långa,  och  böjda,  samt  öfvertäcka  hela  armens 
undre  yta.  Hos  Corvus  och  Cinclus  äro  de  dock 

platta  och  hafva  en  mera  bestämd  form. 

Bland  Coccy^es  hafva  Picus  major  och  mar- 
tius  dessa  fjädrar  nästan  såsom  sångfogiarne,  men 

ej  så  långa  och  af  mera  bestämd  form;  P,  viri- 
dis  har  liksom  Psittacij  3  rader  af  hvilka  ingen 

har  rätt  långa  fjädrar,  Colamba  visar  sig  tydli- 
gen afvikande:  hudvecket  beklädes  nemligen  af  3 

längre  åtskilde  rader,  af  hvilka  blott  en  rad  in- 
tager kanten,  den  andra  midten  och  en,  inre  de- 

len af  hud  vecket,  utan  någon  dun-rad.  Dessa  fjä- 
drar äro  tendigen  korta,  rundade,  ej  böjda. 
Strix  har  2  rader,  hvaraf  de  inre  äro  me- 

delmåttigt langa,  mjuka  och  föga  böjda;  invid 
kroppen  äro  de  större.  Hos  Aqvila  ̂   Buteo  j, 
Pernis j  Astur ^  Falco,  finnas  4  —  6  rader  under 

kanten,  hvilka  upplaga  en  betydlig  del  af  hud- 
veckels  bredd,  men  dock  lemna  rum  åt  dun-rader 
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närmast  cubiLus,  De  innersta  äro  af  medelmåtlig 
längd,  de  öfrige  kor  la;  alla  fasta,  af  bestämd  form, 
och  föga  böjda. 

Hos  Tetrao  likna  dessa  fjädrar  aldeles  dag- 
roffoglaines. 

Fulica  har  3  rader  hvaraf  de  inre  äro  långa 

och  högst  mjuka.  Hos  Numeniiis Scolopax  och 
Ciconia  finnas  äfven  3  rader,  men  temligen  fasla 
och  af  bestämd  form;  den  inre  medelmåttig,  de  2 

yttre  ganska  små. 
Hos  Anas  L.  finnes  blolt  2  lader  korta,  af- 

långa,  knapt  böjda  fjädrar,  tätt  underkanten;  inåt 
kroppen  blifva  de  längre.  Likså  hos  Podlceps  ̂ 
Coljmbus j,  Alca^  Uria,  Hos  Lestris  tillkommer 
en  3:dje  ganska  liten  rad  i  kanten.  Larus  har  en 

medelmåttig,  jemn  och  en  liten  rad. 

i  JO  pB; 

D.    Öfrige  vingfjädrar , 

på  tummen  och  humerus  (samt  vingens  klor). 

l:o  PhuncQ  poUicis^  alula,  s.  ala  spuria,  Tum- 
fjädrar,  {d)  sitta  på  tummen.  De  äro  vanligen  2  till 
4  större,  som  hafva  utseende  och  fasthet  af  verk- 

liga pennor  och  räcka  något  öfver  slutet  af  han- 
dens små  täckfjädrar.  Egentligen  tyckes  de  altid 

vara  4,  men  de  2  nederste,  eller  blott  en,  äro 

ofta  mjuka  och  likna  aldeles  handens  små  täck- 
fjädrar. 

Hos  SängfoglarJie  kan  man  i  allmänhet  blott 

räkna  2  tumm-pennor,  eller  3  då  den  ena  täck- 
fjädern antager  en  något  bestämdare  form.  Likså 

hos  Picus.  Mera  bestämd  t  3  äro  de  hos  öfriga 

CoccjgeSj  Trlngacece  j  Anser  j  samt  4  hos /lo^ög- 
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lar  j,  Höns  j  de  öfrige  Vadarne  och  V attenfoghir ne 

hos  hvilka  alla  tummens  fjädrai'  antaga  pennform. 
Tunniien  är  bos  sån^foqlarne  fii  till  hälften 

eller  nära  roten,  men  hos  Vattenfo^Jarne  (Anas, 
Pygopodes,  Larus,  Carbu)  är  den  genom  huden  löst 
hunden  vid  handen,  ända  till  spetsen,  och  hos 
Aptenodjtes  ?^\n^.^  utåt  ej  ett  spår  deraf.  Bland 
Vcidarne  är  den  aldeles  hunden  hos  Ciconia,  men 

har  fri  spets  hos  Tringarice.  Hönsen,  Roffog- 
larne  och  Psittaci  hafva  den  fri  till  nära  hälften. 

Hos  CrpseJus  syntes  den  helt  och  hållet  hunden. 

^~id  namnen  Ahila  och  Ala  sjjiiria  bör  an- 
märkas att  jag  ej  inser  någon  synnerlig  fördel  af 

deras  heoao^iiande  framför  det  vida  naturlio:are: 

phunce  pollicis,  samt  att  de  blifvit  ganska  mycket 

missbrukade  i  både  äldre  och  nyare  fogelbeskrif- 
iiingar,  t.  ex.  i  AGr.ERs  arbeten,  bvare.st  de  of- 

tast utmärka  bandens  stora  täckfjäilrar. 

I  spL^sen  af  tammen  finnes  en  liten  klo  el- 
ler na^el  hos  månoa  fooelfoi mer,  troliotvis  alla, 

utom  Sån  0^1  ar  ne ,  Pici  och  Lgghrna.  Den  är 
Spanska  lång,  stark  och  krokig  hos  Strulhio;  lång, 

rät,  spetsig  hos  Ciconia  och  Sterna;  cylindrisk,  trub- 
big, föga  böjd  hos  Cypselus;  likså  men  liten  hos 

Falco  palumbarius;  ganska  liten,  platt,  nästan  till 

formen  som  menniskans  naglar  hos  Columba,  Hön- 
sen, Anates  o.  s.  v.  Hos  Strut/iio  (camelus  och 

casuarius)  linnes  dessutom  en  klo  i  spetsen  af  vin- 
oens stora  fm^er. 

2:o  Penn(V  IiumeraJes  (Ofverarmens  pennor, 
fig.  2,  3,  6,  7,  t).  Så  kan  man,  ehuru  ej  rätt 
egen  ligen,  kalla  3  å  6  små,  näslan  allid  dolde 
fjädrar,  som  utgå  från  öfre  sidan  af  humerus, 

nära  dess  spets.  De  utmärka  sig,  då  de  äro  ut- 
vecklade, genom  n.jgon  likhet  i  formen  med  Re- 

iniires  cubitules,   och  bafva  oftast  annan   faru  än 
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rygg  ocli  tä(!kfjji(lrarne ;  tiicn  oni  man  följer  den 
rad  de  bilda,  sa  befiiines  den  ulgöia  en  forLsäU- 
luix"  af  tectrices  minores  cubltales.    Den  eller  de o 
mellersta  är  altid  slörst. 

Hos  Sår/gfog/arne  äio  de  ganska  små,  mjuka 
och  i  kanten  dunlika,  samt  derföre  svåra  att  ur- 

skilja. Dock  kunna  de  tydligen  igenkännas  bos 
Fringilla  och  Pjribula. 

Picus  bar  3  ganska  små,  men  tydliga ;  Psit- 
tacus  bar  4,  Coracias  deremot  5  väl  utbildade, 

men  bos  Cohtniba  ocb  CjpseJus  kunna  de  svårli- 
gen urskiljas.  På  Jccipitres  finnas  altid  3  å  4 

tydlige,  men  ganska  små  ocb  af  betydlig  olikbet 
1  form.    Likså  bos  GaUince. 

Hos  Scolopax y  NumeniiLS ,  Totcmus  m.  fl. 
mindre  vadare,  har  jag  i  äknat  5  rätt  tydliga.  Likså 

bos  Fidlgida;  6  bos  Cjgnus,  Lestris  och  Coljin- 
hus,  samt  8  bos  Podiceps  rubricollis.    Lams  bar 
2  te  ml  igen  långa  och  elt  par  ganska  små. 

Efler  denna  fjäderrad  följer,  framåt,  en  ocb 
annan  rad  fjädrar,  som  endast  kunna  benämnas 
tectrices  Juunercdes.  De  hafva  aldeles  utseendet 

af  täck  eller  ryggfjädrar. 

NiTzscH  kalla  dessa  fjädrar  parapteriun,  b  vil- 
ket namn  deremot  af  Illiger  användes  gemensamt 

för  dessa,  infrabumerales  och  scapulares.  Mig  sy- 
nes denna  term  rätteligen  kunna  ocb  böra  alde- 
les utgå. 

3:o  Plumce  infrahuinerales  (ÖTverarmens  un- 
dre fjädrar),  på  undre  sidan,  midt  emot  de  förra. 

Några  af  dera,  som  sitta  vid  armens  iVämre  sida 

(fig.  5,  u;  fig.  4  11),  äro  bos  Vattenfoghir  och 
Vadare  ̂ ganska  starkt  utbildade,  oftast  ganska 
långa,  smala,  räta,  något  trubbiga.  De  mellersta 
äro    altid   längst.      Till   antalet   äro  de   7  a  9. 
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Aldeles  liksfi  hos  Höns  ocli  Dagroffbglar ,  men 
till  antalet  blott  7  eller  6.  Hos  Ugglorna  äro  de 
mindre  och  otydligare.  Columba  har  5  platta, 
tendigen  stora.  Hos  Coracias  äro  de  ganska  stora ; 

hos  ClicuUls  tydliga ,  men  ej  stora.  De  flesta  Psit- 
tacL  hafva  dem  helt  små,  otydliga,  men  Ps.ama- 
zonicus  har  2  ganska  långa. 

Hos  Plciis  och  hos  alla  Oscines  saknas  denna 

rad  fjädrai",  som  hos  alla  förutnämnde  blifva  stora, 
och  iDlott  en  rad  små  fjädrar  finnes  hos  dem,  vid  ar- 

mens bakre  sida  (fig.  9,  u),  h vilken  äfven  hos  de 

föi^egående  fiimes  under  humerus. 
Dessa  fjäderrader  tyckas  utgöra  fortsättningar 

af  tectrices  infracubitales.  M  alla  foglar  hafva 

Trbigarice  (Numenius  et  cet.)  dera  mest  utbildade; 

hos  dem  fortsättes  nemligen  raden  med  3  ä  6  fjä- 
drar, som  tyckas  sitta  på  sjelfva  Hypochondrium. 

Det  af  NiTzscH  antagna  namnet  Hrpopterum 

anser  jag  mig,  af  förut  anförde  skäl,  endast  böra 
här  nämna  såsom  ett  öfverflödigt  synonyn. 

4:o  I  omedelbar  följd  med  de  2:ne  sist  af- 

handlade,  torde  ett  par  ord  böra  nämiias  om  än- 
nu en  sorl  fjädrar,  som  väl  ej  tillhöra  vingen, 

men  som  stå  i  nära  sammanhang  dermed,  nem- 
ligen: 

Pliimce  scapulares  (skuUerfjädrarne ,  fig.  2,3, 
6,  7,  Ji)  som  hilda  en,  vanligtvis  flerdubbel  rad 

på  kroppen,  tvärt  öfver  humeri  öfre  ända;  såle- 
des straxt  utom  scapula,  och  parallelt  dermed: 

den  utgör  Nitzschs  Pteryla  scapularis  (fig.  2,  6, 

h).  Utan  tvifvel  var  namnet  Parapteron  ursprung- 
ligen bildad  t  för  dessa  fjädrar.  Sednare  hafva  de 

blifvit  kallade  panium  m.  m.  Deras  antal  och 

storlek  äro  ganska  olika,  hvarigenom  de  ofta  gifva 

goda  slägt  cllei'  familje-cliaracterer.    Såsom  exem- 
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pel  må  bloU  anföras  den  indelning  af  slägtena  bland 
Alcedines i  som  jag  redan  gjort  i  Vet.  Acad.  Handl. 
1835.  De  som  bo  uti  gamla  continenten  (Halcyon, 
Alcedo  m.  fl.)  bafva  så  stora  sk idler fjädrar,  att  de 

aldeles  betäcka  den  vanligen  glänsande,  blå  bak- 

ryggen. Slägtet  Cerjle  Boie,  som  innefattar  de 
amerikanska  arterna  samt  Alcedo  rudis  i  gamla 

continenten,  skiljer  sig  bufvudsakligen  genom  sina 

korta  skullerfjädrar,  hvilka,  liksom  bos  Sångfog- 

lame  i  allmänbet,  ej  synas  afskilde  från  ryggfjä- 
drarne,  eburu  de,  såsom  altid,  bilda  en  långt  från 
dem  skild  rad. 

Om  armens  muskler  och  hudjta. 

Då  fjädrarne  borttagas  på  underarmen  af  en 

sängfogel,  finner  man  på  dess  undre  yta  en  gan- 
ska djup  och  smal  grop  (vi  kunna  kalla  den  Si- 

n  US  c  u  t  a  n  e  u  s  p  o  s  t  u  i  n  a  r  i  s)  af  cu biti  half va 

längd  (fig.  9,b^),  som  uppkommer  deraf  att 
buden  viker  sig  in  emellan  ulna  och  senan  af 

rausc.  flexor  carpi  radialis  {cjq),  b  vilken  sednare 
ligger  tvärt  öfver  alla  armpennornas  undre  sida, 
liksom  utanför  den  egentliga  armen.  Bredvid 

denna  ser  man  en  annan,  mindre  djup,  ofiast  nå- 
got bredare  grop  (bs)  mellan  ulna  och  radius,  och 

uti  båda  sitta  vanligen  några  dun  eller  rudimen- 

tära fjädrar.  Dessa  gropar  saknas  hos  alla  p^at- 
tenfoglar  och  Vadare,  h vilkas  arm  på  detta  ställe 
är  platt  och  jemn.  Hos  flera  former  af  dessa 

båda  ordines  (t.  ex.  Carhoj  Sterna^  Ciconia)  fin- 



350 

n(\s  eii  obiHydlig  in  I  ryck  ning  i  stället  för  gropen 

mellan  radius  och  uliia,  men  af  den  egenQiga  si- 
nas finnes  ej  ett  spår.  Hönsen  ̂   Dagroffo^larne, 

Psittacus  och  CoJumha  förhålla  sig  på  sanmia  sätt. 
Nuttugi^Jorna  (t.  ex,  Strix  liturata  och  lappnnica) 
hafva  gropen  mellan  radius  och  ulna  ganska  stor 
och  djup,  men  intet  tecken  till  Sinu>  bakom  idna. 

Hos  Cy/jsehts  fmnes  blott  eii  obetydlig,  pbdt  in- 
tryckning  i  slället  för  denna  sednare,  och  den 
mellan  båda  vingbenen  är  bred,  icke  djup.  Hos 

Picus  äro  båda  groparne  bildade  sum  hos  sång- 
foglarna,  men  något  kortare.  Hirundo  har  dem 

båda  längst  och  djupast  af"  alla  mig  bekania  foglar. 
Då  denna  olikhet  i  det  yttre  uppenbart  är 

grundad  på  en  skiljaktig  anordning  af  de  under 
huden  belägna  delarne,  låg  det  nära  att  anställa 

en  ny  undersökning  af  muskleine,  och  ehuru  det 
ej  lyckats  att  här  finna  en  förklaringsgrund  öfver 

oiikheterne  i  sångfoglarnes  och  de  öfrige  ordnin- 
garnes  vingfjädrar,  torde  dock  det  som  visat  sig 
böra  kortligeu  framställas. 

Vingmusklerne  äro  redan  af  flera  beskrifne, 
men  bäst,  och  jernförande  mellan  alla  ordines,  af 
ScHOKPss,  i  Meckels  Archiv  1829.  Denna  utmärkta 

afhandling  räkna i-  till  hela  vingen  48  muskler, 
af  hvilka  jag  blott  ämnar  omnämna  en  rinc^a  del, 
nemligen  cubiti  nmskler,  samt,  såsom  ett  bihang, 
dem  på  humerus.  Handens  muskler  förbigår  jag, 
äfvensom  skullrans,  och  får  vid  dessa  sednare 

blott  erinra  om  de  rättelser  som  Retzius  nvligen 
(i  Skandinaviska  Naturf.  Sällskrs  Förhandlingar 

1842)  gjort  vid  de  äldre  framställningarne  deraf. 

Hela  nnderarmcn  beklädes  under  huden,  så- 

som vanligt,  af  cn  tunn  aponeuros  (Fascia  cubiti), 
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som  afglfver  slidor  mellan  musklcrne,  sen-sliclor 
o.  s.  v.  Dtii  bildar  dessalom  hos  foglaine  elt 

lör  dem  eget,  sjelfstäiidigl  band,  Fascia  ulnaris^ 

som  b()rjar  på  sjelfva  con vexilelen  af  humeri  con- 

(iyUis  inlernus,  och  slutar  med  cn  ända  på  oi" 
sifonne  och  metl  en  i  Li^amentuni  carpL  Delta  band 

ligger  altså  långs  utmed  ulna,  men  skildt  dei  i- 
från  genom  ett  betydligt  rum,  som  uppfylies  af 

böj-musklei  ne.  Blott  hos  de  lägsta  vattenfog- 
larne  (Pjgopodes)  ligger  det  tätt  inpå  ulna,  bun- 

det vid  benet  såsom  en  omedelbar  fortsättning  af 

periosteum.  Det  går  allid  rätt  fram,  starkt 
spändt  mellan  sina  vidfäslningspunkter.  Detta 
band  spelar  en  hufvudrole  i  vår  framställning, 

h vårföre  jag  måste  börja  med  dess  beskrifning, 
ty  då  det  är  rätt  stai  kt  ulbildadt ,  platt  och  bred  t, 
uppfyller  det  hela  det  mellanrum  mellan  senorna, 

som  hos  såni^fo^larne  inlästes  al" den  förut  nämnde 
sinus  ciUaneus  ulnaris ^  h varigenom  denna  aldeJes 
försvinner. 

Musklerne  äro  följande: 

A,  på  cubili  ytti-e  (extensor-)  sida, 
utgående  från  humeri  condylus  exiernus  och  ra- 
dius.     De  äro  i  allmänhet   extensorer  och  bilda 

hos  foglarne  tillhopa  en  stor  kötlmassa. 

ÖL)  länga  muskler  (I ill  handen). 
1.  Ext.  carpi  radialis  langas  vanligen 

störst  på  cubilus;  ligger  fiämst  på  radius;  utgår 

fiån  humerus,   öfvei*   condylus   exteinus;  senan 

*)  Namnen  äro  här  de  i  raennisko-anatomien  bruklige, 
lör  alt  tydligare  visa  analogien.  Då  likväl  samma 
del  ofta  får  olika  function  hos  olika  djur,  blifva  ofta 
de  efter  functioneine  tagne  namnen  orimlige  t.  ex. 
i):o  5,  som  hos  fogeln  ej  är  extensor.  Liksa  snpina- 
tor,  pronator  m.  fl. 
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slutar  på  tuber  baseos  metacarpi,  i  sjelfva  ving- 
kanleii,  under  tuuimen.  Ar  handens  och  de  stör- 

sta pennornas  hufvurlsakhgaste  sträck  muskel. 

2.  Ext,  carpi  rad.  brevis  ̂   dold  mellan  ra- 
dius  och  n:o  4;  utgår  fraa  radii  bakre  sida  (mot 

ulna);  är  ofta  ganska  hten;  altid  starkt  tillspet- 
sad, med  smal  sena,  som  kommer  fram  mot  slu- 

tet af  radius  och  fästas  under  den  föreslåendes. 

'  3.  Ext.  digitorum  communis ,  från  con dy- 
lus  externus,  tält  in  Lill  radius;  synes  ulåt  jemte 

n:o  1.  Senan  lång;  går  till  och  utmed  fram- 
kanten af  os  metacarpi,  till  basis  af  phal.  l:ma; 

gör  der  e.  a.  trochlea:  den  går  nemligeii  från  yt- 
tre sidan,  tvärt  öfver  framkanten  af  benet,  till 

inre  sidan,  och  fästes  der  vid  tuberculum  marg:s 

anlici.  Senan  afger  en  stark  gren,  lik  ett  tra- 
digt ligament,  till  basis  pollicis,  då  den  går  föi bi. 

—  Sträcker  fingern,  samt  vrider  den  något,  så 
att  spetsen  af  de  största  pennorna  vändas  nedåt; 
böjer  dessutom  tummen.  (Senans  förlopp  har 
analogi  med  det  af  Fl.  dig.  prof.  n:o  11). 

4.  Ext,  indicis  proprius  (är  egentligen  en 

Ext.  piofundus,  svarande  mot  flexor '  prof.) ,  un- 
der föregående,  nästan  mellan  radius  och  ulna, 

fästad  vid  radius.  Senan  går  till  metacarpi  fram- 
kant, genom  samma  vagina  som  föregåendes;  går 

öfver  dennes  böjning;  fästes  på  basis  af  phal. 
2:da,  vid  yttre  sidan,  bredvid  flexor  profundus. 

5.  Ext.  carpi  ubiaris ,  synes  utåt,  jemle  n:o 
3;  är  altid  med  cellväf  bunden  tätt  intill  ulna, 

utanpå  n:o  6,  och  börjar  vanligen  gemensamt 
med  den  från  condylus  ext. ,  eller  på  ytan  af 

dess  basal-sena.  Senan  går  öfver  ulnas  spets 
bakåt;  fästas  på  basis  af  os  metacarpi,  på  yttie 
sidan.    (Kallas  af  Sciioepss,  Abductur  metacarpi). 
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Jj^  korla  muskler  (liisliide  pa  radius  eiler  uliia). 

6.  Humero-ulnaris  extenius;  börjar  spetsig 
sned  kort,  stark  sena  på  coiid,  exL;  är  stor,  men 
aldcles  beläckt  af  foreoaeude;  fästas  stor  och  oftast 

utbredd  pa  ulnas  främre  sida  (utmed  Jigam.  iii- 
terosseum).  Tyckes  tjeiia  både  att  böja  och  att  ge 

fasthet  åt  ledgången.  —  (Kallas  Flexor  prof.  an- 

tibrac/ifi  ixi^  Sch,  Jemf.  längre  fram  under  n:o  15. 
—  Oaktadt  någon  olikhet  i  läget  torde  deima  böra 
anses  för  den  samma  som  Anconoius  parvus  hos 
niennivskan.  Utom  denna  fiiuies  intet  att  jemföra 
den  med.  Jag  har  dock  anlagit  ett  njtt  namn, 

j^vartill  grunden  synes  läitgre  fram. 

7.  Supifiator  rudialis ,  är  blott  en  hos  fog- 
laine,  dold  under  n:o  1,  frampå  radius;  fiån 
cojid.  ext.,  forent  med  n:o  3,  men  under  den; 

fästas  midtpå  radii  fi amsida  utan  sena.  Den  sjnes 

reducerad  till  att  blott  verka  på  ledkapseln;  supi- 
nering  är  ouiöjiig.  Dess  utbildning  tyckes  gå  i 
jemnbredd  med  deii  af  pronator  superior  (13); 
de  sluta  ofiasl  jemte  h varandra  på  radlus. 

B,  på  Cubiti  inre  (flexor-)  sida , 
utgående  från  humeri  condyius  internus  och  ulna. 
De  äro  till  sin  nalur  ilexorer.  Underarmens  musk- 

ler, sedda  från  denna  sidan,  bilda  .'irne  stora  mas- 
sor eller  grupper,  liviikas  senor  åtskiljas  genom 

de  förutnämnde  groparne  då  dessa  fumas.  Den 
främre  massan  ntgöres  af  föiegående  n:o  I  och  7; 
den  bakre  af  n:o8-~l0  och  15;  den  mellersta,  öf- 
verst  af  pronatores,  sedan  af  n:o  11  och  12. 

cl),  långa  muskler,  lill  handen. 

8.  Flexer  carpi  iilnaris,  från  condyius  inler- 
nus  till  os  pisiforme,  under  fascia  ulnaris  eller 

bakom  (utom)  den;  först  utmed  ulna,  sedan  bak- 
K.  v.  Akad.  HandL  t843.  23 
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OfB^^^åiäiina.?^  liksöttt:  ulanfö  armen.  Är  vanligen  en 
af  (le  slör.sta  cubital-musk lerne,  långt  köllig  med 
stark  sena;  handens  tornänista  böjmuskel. 

9.  Rector  remi^j^nm  cuhiti  wWqx  liksom  en 

del  af  (öregående ,  bildande  dess  bakre  kant,  från 
cond.  iiit.;  ger  små  senor  til!  alla  pennorna  och 
slntll.uen  cii  till  ligam.  carpi.  Motsvarar  således 
meimiskans  fuilimiris  Jonens,  »i^-^nrrf 

10.  Flejcor  cligit.  siibliniis,  en  lång  smal,  of- 
tast ganska  liten  nvnskelbuk,  fästad  under  Fascia 

ulnaris  och  aldeles  dold  af  den.  Ligger  antingen 

på  ytan  af  n:o  8,  eller  jemteden,  åt  radial-sidan. 
Senan  är  vanligen  fin;  går  omkiing  ladial-sidan 
af  os  pisifoime,  sned  t  öfvtr  inetacajpus  till  ra- 

dial-sidan af  dess  spets;  fästas  på  basis  af  pha- 
lanx  l:ma,  i  sjelfva  radial-kanten  af  dess  led  v  ta ; 

t3'ckes  alltså  endast  veika  såsom  extensor.  (Senan 
kan  följas  till  basis  af  Phal.  2:da  hos  Strix  niso- 
ria,  x\nas  glacialis^  samt,  enligt  Schoepps,  hos  Psit- 
tacus,  Fulica  och  Aptenodytes;  men  ej  på  Falco 
palumbarius  m.  fl.) 

11.  Fl.  digit.  profundiis,  fästad  på  ulna  un- 
der n:o  8  (fl.  carpi  uln.)  Senan  tjock,  går  under  lig. 

carpi  propiium,  till  melacarpi  radialkant,  genom 
samma  slida  som  senan  af  föregående,  utanför  den; 
fortsattes  utmed  radialkantens  insida  till  ledgången 

för  phal.  2:da;  går  der  tvärt  öfver  benets  kant 

inåt,  till  midten  af  ledytans  framkant.  (Hos  Cjp- 
selus,  Falco  m.  fl.  fästas  den  der;  men  hos  Anas 

sår  den  derstädes  in  uti  en  lonoitudinell  ränna  i 

2:dra  phalangens  radialkant,  som  vid  basis  bildar 
ett  slutet  hål,  och  fästas  midtpå  radialkanten  af 

Phal.  2:da).  Senan  går  förbi  den  al  Flexor  subli- 

mis,  men  genomborrar  den  ej,  såsom  hos  mam- 
li^il^ipi,,.,  t  Tyckes  böja  fingret  och  särdeles  2:dra  le- 

den åt  molsati  håll  mo\  n:o  3. 
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12.  Flexor  carpi  radialis  ligger  under  föregå- 
ende, fästad  vid  ulmi,  och  ej  så  högt  opp  som 

hos  mennlskan;  går  snedt  fram  till  os  carpi  anti- 
cum,  under  senorua  af  båda  Qexores  digitorum 

(K),  11);  böjer  sig  framomkring  nämnde  ben,  uti 

dess  ränna  och  fästas  på  ytlre  sidan  af  basis  me- 

tacarpi.    Böjer  handen  och  vrider  den  utåt. 

b)  korta  muskler  (liksom  på  yttre  sidan). 

13.  P ronator  superior ,  från  öfre,  främre  si- 
dan af  cond.  int.  till  mellersta  delen  af  radius; 

fästas  på  främre  delen  af  dess  insida;  vanligen 

ganska  stark.  Synes  hos  foglarne  verka  liksom 
n:o  6,  7  och  följande:  dels  såsom  tiexor,  dels  för 
att  sammanhålla  och  stärka  leden,  ty  proiiering 

är  ej  möjlig.  Deniia  och  följande  tillhopa  mot- 
svara menniskans  Pronator  teres.  Schoepss  kallar 

denna  (n:o  13),  brevis,  och  följande  (14)  longusy 
hvilket  hos  större  delen  foglar  blir  omvändt  eller 
falskt,  hvarföre  namnen  måste  ändras. 

14.  Pronator  inferior  (s.  profundus)  ligger 
oftast  under  (öreg.  mellan  cond.  inl.  och  radius, 

vid  ligam.  interosseunj ;  fästas  dock  hos  Picus  och 
Pernis  äfven  vid  ulna. 

15.  Hiiniero-idnaris  internus ^  från  condylus 
internus,  tillhopa  med  pronator  inferior,  hvaraf 

den  i  början  tyckes  blott  utgöra  en  del;  ligger 
under  Fl.  carpi  ulnaris  (n:o  8),  nästan  som  n:o  6 
under  n:o  5,  men  ej  dermed  förenad.  Fästas  vid 

ulna  utmed  ligam.  interosseum.  Den  ar  stor  blott 
hos  Galliucc^;  tinnes  dock  äfven  hos  Anates^  Uria, 

Psittacij  och  troligen  hos  några  andra;  men  snik- 
nas bestämdt  hos  Strix,  Pernis,  Gharadrius,  Sterna  , 

Ciconia,  Grus  och  Oscines.  Några  membranösa 

trådar,  längst  opp,  antyda  dock  oftast  dess  ph»ts. 
Torde  böra  anses  för  en  fortsättning  af  Pronator 
inferior,  till  benets  andra   sida.     Den   kallas  af 
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ScHOEPSs:  Flexor  piofuiidus  Interiör  Galliiiacearuni 

Il  vilket  läiiga  iian;n,  fur  att  bli  allajäiit  rigligt 
måste  ännu  lillokas  med  ordet:  cubiti,  De.ssutoiii 

är  del  falski,  då  muskeln  finnes  hos  flera  loiiner. 

16.  BrocliiaJis  intenius  (eller  flexor  Anlibr. 

brevis)  är  långt  miiidre  än  hos  menniska]i;  ligger 
hos  foglarne  nästan  endast  på  cubitus,  och  gar  på 
hnnierus  blott  upp  mellan  båda  condyli;  på  ulna 
något  längre  ned,  utme<l  ligam.  interossenm ,  dold 
af  alla  flexorerne  och  nnder  pronator  iuferior.  Slu- 

tas på  ulna  jemte  foreg.  (15)  då  den  finnes,  men 
är  till  hela  sin  utveckling  aldeles  utan  förhållande 

till  den,  och  tyckes  kjiapt  variera  tili  storleken. 

Anm.  Alla  de  korta  musklei-na,  på  cu- 
bili  yltre  och  inre  sida,  tvekas  Ullhopa  utgöra  ett 

eller  t\å  undre  muskellag,  som  oniijifver  ledgån- 
gen, och  betäckes  af  de  långa  nuuklerne,  h vilka 

gå  till  cai  pus  och  fingiarne.  De  skulle  alla  kunna 

kallas  humero-uluares,  och  tyckas  alla  hafva  så- 
som ursprunglig  funclion  att  sainmanhrlla  led- 

gången och  böja  den.  De  torde  alt^å  blott  vara 
utbildningar  af  capselligamentet.  Märklig  är  den 
nära  relatioiien  mellan  basis  af  ett  par  bland  dem 

och  ett  par  af  de  långa  musklerne  (nem ligen  u:o 
6  och  5,  n:o  7  och  3,  samt  n;o  15  och  14). 

Cubitus  har  ej  öera  muskler  än  dessa  16.  Af 
dem  som  finnas  hos  menniskan  saknas  altså ,  bland 
exiensorenie ,  3:ne  hörande  till  tummen  och  en 

till  lilHingret;  bland  flexorerne,  en  till  tummen 

samt  pronator  qvadialus;  eller  alla  tummens  egna 
långa  muskler,  och  en  som  ej  skulle  kunna  verka. 

Öfriga  egenheter  för  dassen  äro:  den  dubbla  pro- 
nator, och  enkla  supinator;  förloppet  af  senorna 

från  Flexores  d'r^iioruni ,  Fl.  carpi  nuUaUs  och  Ext. 
digitoruin  ;  storleken  af  Ext,  carpi  rad.  lon ̂ us  oc\\ 
AuC(f?i(Pns  parvns  Q  n:o  6),  samt  tillkomsten,  hos 
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några  former,  af  n:o  15  (huiuero-uln.  iiit.)  Man 
skuile  knapt  förmoda  att  finna  så  ringa  skilna  d 
mellan  foijel vinstens  och  mennisko-yrmens  muskler. 

c.    Hunicri  muskler 

likna  ännu  mera  dem  på  menniskan.    De  äro: 

1'7.  Extensor  antibrachii  (eller  Triceps),  i  det 
närmaste  som  hos  menniskan,  men  saknar  caput 
intern  um. 

18.  Flexor  antibr.  (eller  Biceps),  som  hos 
menniskan. 

Om  AnconcEus  pannis  är  taladt  ofvan,  n:o 
6;  om  BracldaJis  internus,  n:o  16. 

Af  Axelns  muskler  skola  vi  i  det  följande 
endast  nämna  Deltoideus,  för  att  ej  här  komma  in 

uti  altför  många  specialiteter,  men  vilja  dock  an- 
märka, att  lika  tydliga  skillnader  visa  sig  mellan 

olika  fogelgrupper ,  uti  axelns  öfrige  och  trunci 
muskler,  som  uti  cubiti. 

För  att  kunna  göra  en  jemförelse  mellan  ar- 
mens muskler  hos  fogeiordningarne  har  jag  sjelf 

undersökt  dem  hos  27  arter,  valde  bland  alla  or- 

dines,  och  kan  dessutom  begagna  Schoepss  ypper- 
liga beskrifniiigar  af  11,  hvaraf  dock  4  äro  de 

samme;  nem ligen : 
Bland  Oscincs:  Corvus  corone ,  Schofpss;  Garru- 

lus  glandaiius  Sch.  et  ipse;  Pyirhula  vulgaris, 
Emberiza  citrinella,  Parus  cristatns  och  Hirundo 
rastica,  i. 

Coccyges  (sensu  latiori):  Cypselus  apus,  Picus 
major,  P.  martius  och  Jynx,  i.;  Psittacus  magnus 
Gm,  i.;  Ps.  amazonicus  och  Columba  livia  Sch. 
et  i. 
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Accipitres:  Strix  nisoria,  S.  Ii  tura  la,  Astur  pa- 
lumbaiius,  (Periiis  apivorus)  i.;  Äqiiila  albicilla  et 
Buteo  vu loaris  Sch. o 

Gallinae:  Gallus  domesticus,  Sch.  et  i.;  Tetrao 

lelrix  et  Lagopus  saHceli,  i. 
Grallce:  Slruthio,   Otis  et  Fiilica  Sch.;  Scolopax: 

ruslicola,  Grus,  Ciiai  adr.  plu  v.  et  Giconia  nigra,  i. 
Natatores:  Anas  glacialis,  Sterna  hir.,  Uria  grvlle 

el  Mormon  arcticus,  i  ;  Apleiiodytes,  Sch. 
Alla  de  uppräknade,  med  sångapparat 

försedda  arterna  (Oscines)  ofverensstämma  så 

fullständigt  i  muskeibyggnaden ,  att  jag  knappt 

kan  afskilja  nägon  mera  än  Hirundo.  De  ut- 
märka sis:  fiän  öfrii^e  ord  i  nes    isynnerhet  »enom o  o  t,'  u 

följande: 
Muskelbukame  äro  fylliga  och  rundade,  samt 

korta,  sä  att  senorna  af  de  slörre  upptaga  nära 
hälften  aF  oubiti  längd,  eller  mera; 

b)  Fascia  idnaris  ar  ganska  tunn,  utåt  föga  synlig, 

och  omsveper  bakre  rruppen  af  cubiti  ilexores,  så- 
som en  ofullständig  si  i  da.  Fl  ex  or  dig.  subUmis 

ligger  otvanpå  Fl.  carpi  uhiaris ^  midt  åt  den,  un- 
der Fascia y  och  börjar  invid  humerus  med  en 

kort,  »anska  smal  költic;  del. 

c)  Detta  anförda  bakre  böjmuskel-knippe  liggei- vida 
längre  ut  på  pennorne,  utanför  ulna,  än  de  hos 
andra  foglar:  hvilkel  härrörer  deraf,  att  ulna  är 
nästan  rät,  blott  med  öfre  ̂   å  |:delen  uppåt  kiökt, 
och  i  andra  ändan  ännu  något  mindre  böjd  åt 

motsatt  håll  (altså  ytterst  svagt  S-formig).  —  Ge- 
nom dessa,  under  a,  b  och  c  anförde  orsakerna 

blir  ett  belydligl  rum  öfrigt  för  de  förr  omtalade 
groparna,  eller  insänkningarne  af  huden,  på  cuhili 
inre  sida. 

(1)  Huinenis  ;ir  näslan  fullkomligt  klädd  afu)usk- 
ler,  hvilkel  hänörer  dels  af  dessas   storlek,  dels 
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och  isynnerhet  deraf,  alt  deltoideus  går  ända  ned 
till  condjliis  externus  och  faster  sig  der,  invid 
extensor  rad.  longus,  samt  således  bekläder  benets 

hela  yttre  sida. 

För  öfrigt  äro  rnusklerne  på  följaiide  sätt  be- 
skaffade (de  inom  parenthes  anförda  formförhål- 

landen äro  väl  alhnänna,  men  ej  characteristika 

för  sångfoglarna) : 
Extensor  carpi  rad.  longus^  störst  af  alla,  blott 
till  I  köttig,  odelt  med  stark,  plattad  sena;  Ext, 
brevis  är  ytterst  liten  eller  rudimentär ;  Ext.  carpi 
ulnaris  har  lång  sena,  som  börjar  vid  f  af  ulna 

och  slutar  pä  en  liten  knöl  vid  ulnar-kanten  på 
basis  af  3:dje  (fastvuxna)  os  metacarpi.  (Ext  dig, 
comm.  vanlig.  Ext.  indicis,  ända  från  basis  radii, 
utan  hjelpmuskler  vid  trakten  af  carpus).  Bakre 

flexorerne  äro  förut  beskrifne.  [Flexor  dig.  pro- 
fundus  utgår  frän  basis  ulnae;  senan  grof,  lång; 

Fl.  carpi  radialis  från  \  ulnae).  Pronatorerne  sam- 
manQyta  nästan  till  en ,  dock  af  2  väl  skilda  knip- 

pen bestående  muskel,  som  räcker  till  halfva  ra- 
dius;  den  undre  är  något  kortare.  Supin  ut  or  liten, 

till  ̂   radii.  [Humero-ulnaris  externus  till  i  ulnce). 
Hos  Hirundo  rus  ti  ca  funnos  följande  al  vi- 

kelser: 

Flexor  dig.  sublimis  föga  mindre  än  den  under- 
liggande (lexor  carpi  ulnaris,  samt  börjande  jemte 

den  på  condylus  humeri;  men  Ehscia  tendinea 

som  vanligt,  aldeles  hinnaktig,  tunn  m.  m.  —  Båda 
pronatores  lika  stora.  • —  x\lla  muskelbukarne  äro 
ännu  kortare  än  vanligt,  nemligen  af  Ext.  carpi 
rad.  longus  blott  till  |  af  cubitus;  derigenom  blifva 

cubiti  yttre  gropar  i  förhållande  längre.  —  AlU 
öfrigt  som  hos  andra  sångfoglar. 
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De  undersök Li  iogl.niia  af;  öf riga  ordnin- 
gar \  isade  sincemellan  följande  öfveren.sstäraniel- 

ser,  h varigenom  dt-  skilja  sig  från  SangFoojkirne: 

a)  Muskler  nes  köttiga  del  är  mera  jenui  tjock  eller 

rätlinig,  och  laiigsträckl,  ned  raot  ligaineutuin  carpi; 
på  Extensor  och  flejcor  carpi  nlnares  ofta  ända 

till  detta.  Altså  äro  senorna  korta  och  sjelfva  ar- 
men får  en  jetiintjock,  mindre  vacker  skapnad. 

(Hos  dem  som  halva  mycket  lång  cubitus:  Gius, 
Strix  o.  s.  v.  äro  dock  ojusklerne  blott  köttiga  till 

I  eller  —  Beniga  senor  rorekoinuia  hos  arter 
af  flere  ordines. 

b)  Fascia  ubians  är  tjock,  slarkt  senig,  platt  och 

jemiibred,  nied  bestäinda,  ej  nedvikna  kanter,  lig- 
gande på  muskellagets  yta  och  upptagande  rum- 

met för  siniis  uhiaris.  Den  utgår  Irån  uina.  långs 

hela  benet  genonj  en  stark  lamell,  som  skiljerj^Ze- 
xor  carpi  ichjaris  trän  fl.  dig.  siiblimis.  Denna 

sediiare  liggei  således  på  inre  (radial-)  sidan  och 

ej  niidt  oiVanpa  den  torra;  dcu  är  altid  fäslad  un- 
Uer.Jascifi  ieiidinea  (»ch  räcker  ej  till  basis  cubiti. 
Vanligen  är j^jcjeii  köttig  till  nära  ligiim.  carpi. 

c)  Ulfta  är,  mot  öfre  ändim,  långt  (åtminstone 

från  ̂   å  l)  och  småningom  böjd,  men  i  (Vamän- 
dan  rät  (således  något  litet  båg-fornng,  men  ej 
S-formig);  condylus  är  b!ott  genom  sin  tjocklek 
något  nedåtsk juliinde.  Deri^enom  kommer  ilexor 
carpi  ulnaris  att  ej,  eller  föi^a  stå  ut  bakom  ulnn. 

il)  Hnmeriis  är  till  en  stor  del  naken ,  genom  koi  t- 
hclen  af  inusc.  d  ̂ltnideas ,  s.>m  h=>s  de  flesta  for- 

mer läcker  till  halfvii  humerus.  eller  något  fnin- 
dre,  och  är  ganska  smal.  Bf.itt  ho>  Columba 

nppnåi'  den  |;  hos  vattenfoglarne  (Anas,  Sterna, 
Alca)  är  den  ganska  liten. 
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Vid    niusklernes    anordning    kan   för  öfrigl 
märkas  följande  i  allmänhet: 

Extensor  carpi  rad.  longus  är  ej  större,  unrler- 
stundom  smalare  än  någon  af  de  öfrige  t.  e.  Fle- 
xor  carpi  nlnaris,  eller  ExI.  carpi  ulnaris,  eller 
Pro  na  lo  1-  o.  s.  v. 
Ext.  carpi  rad.  brevis  är  deremot  stor  och  stark 

(utom  hos  simfoglarne). 
Ext.  carpi  ulnaris  är  oftast  költig  till  carpus, 

och  slolar  med  sin  sena  på  idnar-sidan  af  mel- 

lersta os  metacarpi  (d.  ä.  på  radial-sidan  af  carpi 
fissur).  Den  tuberkel,  hvarpå  den  sliilar  hos  O- 
scines,  saknas. 

Pronatorerne  äro  tydligen  skilda,  och  starkare  än 

lios  sångfogiarne.  Likså  äro  Supinator  och  Hii- 
inero  ulnaris  externus ;  njen  dessa  sed nare  sträcka 

sig  understundom  ej  längie  ned  på  cnbiUis  än 

hos  sångfogiarne  (till , ^,  ̂   o.  s.  v.),  emedan  cubitus 
vanligen  är  mycket  längie. 

i  Det  följande  innefattar  en  något  mera  detal- 
jerad besk  r  i  (ning  af  cubili  muskler  hos  de  mig 

bekanta  formerna  af  icke-sångfoglar ,  med  uteslu- 
tande af  några  betydligen  afvikande  (Cjpselns, 

Picus,  Siruts,  Pinguin),  som  kf)mma  att  särskilt 
omtalas. 

d)  på  3^ t  tre  sidan: 
1.  Ext.  carpi  rad.  longus  har  nästan  trind 

men  kort  sena  hos  roffoglarne  och  Slerna,  platt 
och  bred  hos  de  fleste  öfrige,  särdeles  hönsen. 

Muskeibuken  börjar  ofta  med  2:ne  delar  (capita), 

som  förblifva  skilda  långt  ned  hos  Gi  us,  Ciconia, 

Chaiadrins,  några  af  de  större  roffoglarne,  Mer- 
gus  m.  fl.;  men  delta  varierar  inom  ordningaine; 

Hos  Cohimba  är  den  vid  basis  ovanligt  bred  nch 

börjai"  högt  upp  |)å  humerus,  öfver  condylus  ex- ternus. 
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2.  Ext.  carpi  rad.  brevis  är  ganska  stor 
hos  Psitlacus,  Col  u  mba,  RutTojrlav^  Höns 

och  större  V  a  cl  a  r  e  (äfven  Otis  och  SLi  uthio).  Den 

-  börjar  än^la  Från  basis  ratlii  och  nära  basis  ulnap, 
så  att  dess  ap^neurus  bildar  ett  eget  liga  mentum 
interosseum,  och  den  dolda  delen  ar  så  Ijock  som 

fen  af  de  öfrige  störste  nuisklerne.  —  Deremot  är 
den  ganska  liten,    trådsmal,  bos  Cbaradrius, 

\Anas,  Sterna,  Lria  och  Alca,  börjande  blott 
från  radins.  Hos  Grus  och  Mergus  äfven  blott 

från  radius,  men  ej  så  smal. 

3.  Ext.  (lig.  coinmunis:  teQ:ilioen  platt  och 
bred,  men  tunn,  hos  Accipitres,  srrjal  bos  de  öl- 
riga.  Dess  sena  ger  bos  Strutsen  ingen  g«eii 

till  tummen  'jemf.  sednare). 
4.  Ext.  ijidicis  proprhis ,  är  i  allmänhet  tjock ; 

den  börjar  nära  basis  radii  hos  Steina;  vid  |  hos 

Psittacus,  Accipitres,  Graliae;  något  bmgre 

ned  hos  Col  u  mba;  vid  4^  hos  Anas;  något  ned- 

om bos  Alca;  vid  4-  hos  Aptenodytes;  längst 
ned  hos  Gallina?,  nemligen  vid  |  hos  Ga  11  os 

domest.,  4^  hos  Tet  ra  o  och  föga  öfver  4-  hos 
Lagopus,  samt  vid  |  lios  Ciconia  nig  ra,  der 
den  har  ovanligt  fm  sena. 

f  5.  Ext.  carpi  iiJ?i  iris  äi-  tem ligen  tunn  hos 
iGralla?  ucli  Sterna,  h.örjande  med  en  smal  sena 

h-ån  aponeurosen  på  ytan  af  följande,  inpå  cu- 
bitus;  likaså,  men  siörre,  och  längre  upp  mot 
bumerns,  hus  An  se  res,  Gallinie,  S  t  r  i  x.  Köt- 
tiii  n.  fiån  hnmerus  hos  Col  n  mba. 

6.  Fliunero-uJnaris  extenms  är  tjock  som  \y.\j 
r,l  och  stark  hos  alla.  Col  u  mba  har  »len  ut- 

sträckt till  halfva  ulna;  Psittacus  till  ̂ .  Bland 

Accif)iti'es:  hos  A  q  vi  la  albicilla  till  i;  Buteo, 
Fa  I  CO,  Strix  något  deröfver;  F.  palumbarius 
till  ̂ .    Hos   Vnas,  I  t  i  a  och  A  1  c  a  till  ̂ ,  Slern-^ 
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kiiapl  till  i.  Bland  GraUce:  I  ill  |  hos  Scolopax 
och  Fulica  men  blott  f  hos  Grus,  och  i  hos  C  hä- 

rad r  i  us;  hos  C  i  con  i  a  tunn,  liggande  mellan  båda 
armbenen,  knapt  till  |.  Aldra  störst  är  den  hos 
Ga  I  lin  ae,  räckande  ända  till  spetsen  af  ulna. 

7.  Supinator  är  altid  staikare  köttig;  den  sträc- 
ker sig  öfver  halfva  radius  hos  Psittacus;  till 

\  hos  Columba;  till  |  hos  Roffoglar  och  Va- 
daie;  öfver  \  hos  Hönsen  (Lagopus  |,  Gal  lus 
f)\  till  \  hos  Anas,  |  hos  Mergus,  synlig  åt 
båda  sidov  af  benet,  liksom  hos  alla  föregående; 
men  hos  U  ri  a ,  Al  ca  och  x\ptenodytes  gården 
blott  på  yttre  sidan  till  v.  p.  \.  Är  till  halfva  sin 
längd  förent  med  Ext.  dig.  comm.  hos  Charadrius. 

b)  På  insidan: 

8.  Flexor  carpi  ulnaris  förut  oratalt;  altid  tjock. 
9.  Rector  remigwn  saknas  hos  Aptenodytes, 

Har  stark,  lång  sena  der  cubitus  är  lång:  Grus, 
«Strix  etc. 

10.  Flexor  dig.  sublimis:  dess  köttiga  del  bör- 
jar hos  Columba  och  Psittacus  vid  basis  af 

fascia ,  och  fästas  vid  dess  kant  nästan  ändu  till 

carpus;  något  kortare,  men  tjock  hos  A  cc  i  p i  t  r e  s : 

börj^ar  från  \  af  fascia  hos  Strix,  F.  palumba- 
^rius,  apivorus  m.  £!.,  något  längre  ned  hos  de 
.öfrige,  och  vid  |  hos  Örnen.   Aldraminst  är  den 

•hos  Hönsen,   blott  under  slutet  af  fascia  (från 
I  hos   Lagopus;  ̂ ,  Tetrao  tetrix);   senan  ger  en 
gren  till  basis  pollicis,  ehutu  äfven  n:o  4  ger  en 
såsom  vanligt.    Af  Grallae  har  Scolopax  och 

Grus  den  bildad  nästan  som  hos  roffoglarne;  Ci- 
€0  ni  a  och  Ra  1  lus  ha  den  mindre,  Anas  har  den 

■köttig  från  \  till  apex  fasciae.    Hos  Al  ca  är  den 
stark  ,  köttig  från  basis  till  f  fasciaej  hos  S  tern  a 
från  basis  tilt     ̂   ̂^>o  en  Ii  ,8  bo  ̂   goH    .|  iiiS 
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11.  Flexor  dig,  prufwidus  Ijörjar  hos  cle  flesla 
former  vid  \  A  uliia:  Columha,  Accipitres,  Galli- 
iiee,  Scolopax  och  Fuiica ,  Anas,  Alca;  närmare 
basis  hos  Psittacus  och  Colmnba. 

V2.  FL  carpi  radialis  börjar  något  öf ver  mid- 
ten  af  ulna  hos  Psittacus,  Columba,  Acci- 

pitres, Gallinos;  något  högre  hos  Vattenfog- 
lar;  men  längie  ned  hos  Vadare:  vidfhosOtis, 

Scolopax,  Struthio;  4  hos  Fuiica,  som  altså  har 
denna  muskel  ovanligt  liten  (Sch.),  men  från  ̂   hos 
Grus  och  strax  nedom  4^  hos  Ciconia. 

13,  14.  P  ronator  er  ne  visa  sig  under  2:ne 
olika  former.  Dels  äro  de  lika  långa,  eller  den 
undre  något  kortare,  såsom  hus  sångfog larne,  men 
altid  vida  åtskilde;  dels  är  den  undre  betydligt 

längre  och  tjockare.  Den  undre  är  altid  åtmiji- 
stone  så  ijock  som  n:o  1  ;  ofta  (t,  ex.  Grus)  dub- 

belt tjockare.  Columba  har  dem  störst  af  alla: 
till  I  och  apex  radii.  Hos  Psittacus  uppnå  de 
\  och  f ,  samt  äro  vid  öfre  fästet  på  humerus  vida 
längre  skilde  än  vanligt,  så  att  den  öfre  fästas 

betydligt  högie  Uj)p  på  bentt,  jemte  flexor  carpi 
ulnaris.  Hos  Accipitres  räcka  de  vanligen  till 
\  och  I  (Strix  nis. ,  Aslur,  Bute j)  eller  ̂   och  \  (  Faico, 

Strix  lit.),  eller  bloLt  till  \  och  4-  (Aq.  iilbicilla). 
Hos  Gal  I  i  nas  är  den  öfre  något  läugie  och  räc- 

ker till  \  hos  Tetrao;  f,  Lagopus;  öfver  |,  Gallus. 
Grallce  visa  båda  tormerne:  Hos  Scolopax  räcka 
båda  till  4;  Ciconia  och  Grus  \  och  |;  O  t  is, 

I  och  I;  Fuiica  \  och  \.  Biaiul  Vattenfog- 
larne:  hos  S  terna  lill  \  och  |;  Anas  till4^(;ch 
§;  hos  Alca  och  Uria,  der  de  uppnå  ̂   och  f 

ligi^er  den  större  ulom,  mot  cubili  spL'ts,  och  ej 
under  den  korlaic,  såsom  den  gör,  åtminstone  lill 

en  stor  del,  hos  alla  an  Ira  foglar.'^'^''  ̂ *^ 
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15.  Humero-ulnaris  interiör  iifveii  förut  oin- 
talad. Räcker  hos  Galliiice  till  hafva  cubilus; 

mölnr  der  böljan  af  n:o  1.],  på  insidan  af  iilna, 
ända  till  dess  yttre  kant.  Hos  Cyi^nus  fanns 

den  af  Tiedemann.  På  Anas  glacialis  och  mol- 
lissima  utgår  den  från  condylus  såsom  ett  eget, 

trindt  och  köttigt  knippe,  fästadt  till  \  af  ulna 

jemte  hrachialis  in  t.  och  £lex(jr  dig.  prof.  —  Hos 
Mergus  merganser  aldeles  så,  men  mindre  tyd- 

ligt afskild.  —  Hos  Uria  är  den  ej  afskild,  men 
motsvaras  af  en  del  af  pronator  inf.,  hvars  trådar 
fästas  vid  ulna,  från  basis  till  |.  Hos  Psittacus 

utgör  den  ett  ganska  litet  knippe,  utgående  från 
condjdus,  under  pronator  inf.  och  blott  löst,  med 
cellväf,  fästadt  vid  ulnas  öfre  \, 

Möjligtvis  har  ett  rudiment  deraf  blifvit  för- 
bisedt  hos  en  del  af  de  öfiiga  beskrifna  ,  hvilka 
jag  nu  saknar  tillfälle  att  ånyo  undersöka,  men 
bestämdt  saknas  den  hos  StrLx,  Pernis,  Grus,  Ci? 

conia,  Charadrius  och  Sterna.  .^r^  t 

Benita  senor  förekomma  högst  oregelbundet, 
t.  ex.:  Bland  Gallins:  hos  Ga  i  lus  domesticus 

blott  i  flexor  dig.  profundus,  ute  på  handen, 

men  ej  i  någon  på  ciibitus;  hos  Lago  pus,  på  cu- 
bitus  i  Ext.  dig.  comm.  och  Exl.  indicis^  men  ej 

flera.  —  Bland  Grallce:  hos  Otis  i  Fl.  digil.  profun- 
dus (Sch.);  men  hos  Grus  i  alla  musculi  carpi  et 

digitorum  (extensores  et  flexores)  på  cubitus,  utom 

i  Ext.  indicis;  (Ext.  carpi  rad.  longus  är  2-delt,  med 
en  mjuk  och  en  benig  sena).  —  Ai  Accipitres 
Strijc  lilurata  benseoor  på  cubitus  i,  alla  .,iipu§q. 

dig.  et  carpi  utom  Flexor  catpi  ulaari^i  r  ̂   .c 

 ämiu^  b-viMs  il 

Såsom  resultat  af  deniia^  fr*imställning  fälj^i%, 

att  alla  dessa  foglar,    med  sina  ganska  betydliga 
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olikheter,  dock  ötverensslämma  i  hufvucisakliga 
bildningen  af  cubili  muskler,  och  blott  tvekas 
visa  spridda  afvikelser,  b  varigenom  Or^/zVze^  bli  t  va 
svåra  att  karakterisera. 

Gallince  tyckas  dock  visa  bestämda  egenhe- 
ter, nemligen:  a)  de  båda  H  umero-u  1  na  res 

äro  ovanligt  utbildade:  den  inre  som  är  dem  nä- 
stan egen,  går  till  ̂ ,  den  yttre  till  spetsen  af 

ulna  ;  b)  Flexor  dig.  sublimis  är  ovanligt  li- 

ten och  utåt  flvttad;  c)  Extensor  indicis  pro- 
prius  börjar  långt  ned  (hvilket  dock  äfven  är 
fallet  hos  Ciconia). 

De  öfrige  ordines  synas  variera  mera,  men 

gruppera  sig  dock  tydligen  omkring  hönsen,  och 
likna  hvarandra  ganska  mycket.  Efter  de  få  väl 

bekanta  exemplen  kunna  de  svårligen  characieri- 
seras,  men  det  bör  anmärkas  att  de  aF  mig  kände 

Roff  oghirne  hafva  trind  sena  på  främsta  muskeln ; 
kortare  pronator  superior,  bredaie  extensor  dig. 
comm.  o.  s.  v.; 

Vadarne  hafva  svag  extensor  carpi  ulnaris,  som 

börjar  på  bumero-uln.  ext.,  men  variera  mvcket; 
Vattenfåglar  ne  hafva  ganska  liten  ext.  carpi  rad. 
brevis  samt  deltoideus  men  visa  för  öfrigt  3:ne 
aldeles  olika  former:  Sternce  och  Jnderne  med 

mera  vanlig  yttre  form,  de  sednare  med  en  liten 

afskild  humero-ulnaris  interiör;  samt  Prgopo- 
derne,  med  vingen  staikt  plattad  och  till  följe 

deraf  ovanliga  utseenden  afmusklerne,  och  ovan- 
ligt läge  af  pronatores;  supinator  blott  belägen 

på  yttre  sidan,  fascia  ulnaris  utan  mellanrum 
bunden  tätt  invid  ulna  o.  s.  v. 

Om  Coccjges  kan  jag  aldraminst  dömma,  då 
endast  några  af  denna  ordnings  mera  af  vikande 
former  äro  mig  kände  och  tillfälle  nu  saknas  att 
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ersätta  denna  brist.  De  tyckas  dock  sluta  sig 
nära  till  rofFoglarne. 

Yi  öfvergå  nu  till  en  kort  beskrifning  af 
niusklerne  bos  några  enskilta  former,  som  äro  de 

mest  afvikande  jag  känner. 
CypseJus  bar  synts  mig  blott  visa  en  enda 

öfverensstämmelse  med  Sångfoglarne,  nembgen 
genom  den  ytterst  lilla  extensor  carpi  rad.  brevis. 
Dessutom  liknar  den  Hirundo  blott  genom  en 

jlexor  dig.  suhlimis ^  som  är  nära  så  stor  som  Jlé 
carpi  ulnaris ^  börjande  från  condylus  inteinus; 
men  dessa  muskler  ligga  ej  som  bos  Svalan  och 
Oscines  i  allmänbet;  utan  såsom  bos  icke-sånir- 

foglarne:  den  förra  ligger  aldeles  på  radial-sidan 
af  den  sednare,  skild  derifrån  genom  fortsättnin- 

gen af  den  tydliga  jemnbreda  fascia  tendinea. 
Dessutom  äro  maskelhukarne  icke  rutuJade  utan 

rätliniga,  och  fortsattes  köttiga  till  näia  carpus. 

Typen  af  icke-sångfogel  är  således  fullständigt 
bibebållen:  men  för  öfrigt  äro  musklernes  förlopp 
ganska  afvikande: 

Ext.  carpi  rad.  longiis  ovanligt  bred ,  börjar  ända 

upp  på  ̂   buraeri ;  Ext.  dig.  commu?iis  '2i{ ven  ow^w- 
ligt  bred  vid  roten;  Ext.  indicis  liten,  annais 

som  vanligt;  Anconoius  parvus  vanlig,  till  ̂ ,  i^Te- 
xor  dig.  profundiis  fästad-  på  condylus  inlernua 
bumeri!  ocb  nästan  så  stor  som  Ex:t.  carpi  rad. 

longus;  senans  förlopp  vanligt.  FL  carpi  radia- 
lis  börjar  nära  basis  ulnoe.  Pronatorerne  ganska 
starka,  den  öfre  något  öfvev  den  undre  något 

öfver  I  ocb  i  spetsen  hopdragen,  ej  utbredd!  — 
Supinator  till  ̂ . 

Picus  öfverensslämmer  i  de  flesta  fall  med 

SJång foglarne,  så  att  vi  blott  beböfva  angifva  olik- 
heterne,  som  samtlige  visa  ett  närmande  till  icke* 
sångfoglarne,  och  äro  följande: 
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a)  Pronator  inferior  WéV  en  o  vanlig  bildnfföt^',  soiii 
jag  annars  blott  sett  hos  Pernis  apivorus,  tyllen 
fästes  vid  raenibrana  interossea,  uch  vid  uina 

lika  mycket  som  vid  radms,  ([)å  ett  ex.  af  P.  major^ 
befanns  den  blott  räslad  vid  ulna,  men  på  2:ne 
andra  och  P.  martius  såson^  nyss  nänjiides);  den 

räcker  något  öfver  4-  af  cubitus;  Proii.  superior 
är  tydhgt  skild  öeh  något  längre;  Supinator  äf- 

ven  något  öfver  1.  ̂   ^i;  - 

b)  Mitskelhukarne  mindre  kuUriga  och  något  län- 
gre än  hos  Oscines,  h varigenom  gropai ne  på  cu- 

bitus  blii  va  korlaie.  Hit  \\<yv^t-f  'A\.\.  Flexor  C(wpi 

raclialis  börjar  långt  ned,  vid  ijf'  » 

c)  Böjningen  af  Ulna  är  vitli  iiS'&<é*  ändan  nugot 
längre  (till  vid  (Vaniändan  obetydlig;  hvaraf 
följer  el  t  läge  af  de  bakre  flexortvs,  som  något 
börjar  afvika  från  det  hos  såiigfoglai  ne. 
d)  Fdscia  ulnaris  är  trådsmal;  dock  en  ly^Hig 

strimma.  Den  dervid  fästaile  Flexor  di^,  siibU- 
mis  är  hos  P.  major  lik  sån^foglarnes ;  men  har 
hos  P.  martius  vida  langsträcki ai e  buk:  ända  till 

I  cubiti  och  börjande  ett  stycke  fiåu  luimerus. 
e)  DeUoideas  är  vida  mindre  än  hos  Oscines ; 
blott  till  I  af  humerus. 

Jjnx  torquilla  liknar  Picus,  men  båda  pro- 
natores  fästas  vid  radios;  den  ofre  vid  4  den  nn- 
dre  vid  4.  De  äix)  långt  starkai  e  än  hos  Oscines 

och  tydligare  skilda.  Flexor  dig.  sublimis  är  vida 

tjockare  än  hos  sångfoghnne,  költig  lill  |,  och  lig- 
ger vid  sidan  af  Fl.  carpi  ulnaris.  E\L  carpi 

rad.  brevis  som  sångfoglarnes. 

Columba,  som  är  upptagen  uti  den  all- 
männa beski  ifhinoen  ,  visar  löga  nnodi e  egenheter, 

genom  sin  breda  Ejct,  carpi  radiaUs ;  sioa  ofant- 
ligt stora  pronatorer  y  o.  s.  v.    Den  har  dessutom 

eit 



369 

ett  ovanligt  bildadt  muskel-apparat  inuti  hud- 
vecket framom  humerus.  ^^ji?fsfri> 

Strutsen  har,  enligt  den  af  Schoepss  gifna  be- 
skrifningen,  många  egenheter,  h vårföre  följande 
utdrag  må  meddelas: 
Ext.  carpi  rad.  longus  börjar  högt  på  humerus, 

vid  |. 
Ext.  c.  rad.  brevis  som  Grallae  et  cet. 

Ext.  dig.  comm,  ingen  sena  till  poUex. 
Ext.  indicis  från  \  radii,  har  flera  hjelpmuskler. 

Ext.  carpi  ulnaris  till  hälften  hopväxt  med  Hu- 
mero-uln.  ext.,  som  räcker  till  |. 

Supinator  stark,  till  5. 
Flexorerne  någorlunda  som  på  Vadare  et  cet.^ 

men  senan  af  Fl.  dig.  profundus  ger  en  gren 
till  poUex  i  stället  för  Ext.  dig.  comm. 

Pronator,  blott  en  enda,  till  |. 

Biceps  har  blott  caput  longum. 
Deltoideus  utgår  äfven  från  clavicula,  och  liknar 

således  mera  däggdjurens;  den  slutar  vid  f 
humeri. 

Tensor  plicee  cutaneae  och  Rector  remi  gum  fmnas, 
oaktadt  vingens  outbildade  skick. 

Aptenodytes  är,  näst  Strutsarne,  den  mest 
af  vikande  af  kända  fogelformer,  h  vårföre  följande 
utdrag,  äfven  ur  Schoepss  beskrifning,  på  detta 

ställe  kan  vara  af  interesse.  Vingen  är  fullstän- 
digt bildad  sä  som  hos  foglarne,  och  har  blott 

till  den  yttre  formen  och  starka  hop-plattningen 
någon  likhet  med  bröstfenan  hos  en  Hval,  Haj 
o.  s.  v. 

Ext.  carpi  rad.  longus  och  brevis  nästan  vanliga; 

den  sednare  ej  litenJ  J*my  »p^ainU  : 
Ext.  dig.  comm.  ger  på  carpiis  én  gren  till  ExI* 

ind.  proprius.  -^^ 
K-  v.  Akad.  Haiidl    1843.  24 
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Af  Exl.  carpi  uliiaris  qvarslAr  bloU  ell  riuJimenl 
af  seiitiädai'. 

Huniero-ulnai  is  ext.  liten. 

Supiiiator  liii  |;  liksom  hos  Alca  blott  pa  radii 

yttre  sida. 

Al"  bada  Proiiatores  lilott  seniga  rudinieiit. 
Flexor  cai  pi  ulnai  is  skall  bloU  utgöras  af  eii  sena 

(månne  fascia  ulnaris/),  och  rector  remigum 

saknas.  Deremot  skall  Fl.  digit.  sublimis  börja 
från  condylus  och  dess  sena  sluta  på  Phal.  2:da. 

Fl.  digit.  prolundus  ej  liten;  äfven  Irån  radius. 
Fl.  cai  pi  ladialis  blott  al  några  seniga  trådar, 

liksom  llexor  och  extensor  uinares. 

Biceps  saknas,  men  Brachialis  internus  går  hö- 
gre opp. 

Deltoideus  hö^st  littn. 

Tensor  plicas  culaneae  finnes  ehuru  vingen  föga 
kan  böjas. 

^iutanmiirhåiiug. 

;  \  Af  det  föregående  synes  tydligt,  att  Sång- 
fog lar  ne,  i  anseende  till  vingens  ytlre  och  inre 

byggnad  visa  en  märkvärdig  eidbrmighet.  De 
^öra  detsamma  i  alla  andra  hänseenden,  och  det 

behofves  ej  mera  än  att  till  de  här  förut  upp- 
räknade olikhelerne  n)ed  öfrige  foglar,  lägga  det 

,(lt;m  egna  nmskelapparalet  på  nedra  larjaix,  för 
att  klart  bevisa,  att  de  ul^öra  en  beslämdt  slu- 

len,  egen  grupp  af  foge  1  k  lassen ,  som  knapt  inne- 
håller några  ofvergångsforuier.  Att  for  öirigl  de 

så  kallade  sångmnsklerne  måste  anses  som  uttryc- 
ket af  en  egenhet  i  hela  oi ganisalionen ,  och  ej 

såsom  ett   sångapparat,    bevises    tydligen  derigc- 
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Dom  att  de  finnas  hos  alla  de  på  ett  visst  sätt 
bildade  arterna,  bland  hvilka  en  stor  del  ej  äga 

något  som  kan  benämnas  sång,  t.  ex.  Corvi^Gar- 
ruli  och  en  mängd  utländska  Former,  samt  hos 

honorna ,  som  ej  sjunga.  Dessutom  finnes  en  vei  k- 
lik  sång  hos  många  arter  som  sakna  nämnde  mu- 

skler, t. ax.  Hafsänderne  j,  ell  par  RoJ^bglar ,  Tup- 
pen ,  Cotuniix.  Spelet  hos  Tetraones,  bullret  hos 

Meleagris j  de  egna  lätena  under  fortplantnings- 
tiden  hos  Perdix y  ScoJopaoc  och  flera  Tringarice 
äro  till  sitt  väsende  fullk(jmligt  detsamma  som 
småfoglarnes  sång. 

Lika  lätt  blir  det  tydligt,  att  Vattenfog- 
jj^r  iije^j  i  alla  afseenden  utgöra  den  mest  afvikande 
motsatsen  mot  sångfoglarne ,  samt  att  Vadare 
och  Höns  sluta  sig  till  dem,  i  det  dessa  3:ne 
oidnin^ar  i  de  flesta  fall  nära  öfverensstämma. 

Roffoglarne  tyckas  väl,  vid  första  påse- 
ende, visa  mycken  olikhet  genom  sina  stora  vin- 

gar, men  om  nian  rigtigt  jemförer,  så  bi^finnes 
det,  att  dessa  vingar  knapt  i  någonting  afvika  från 

dem  hos  en  betydlig  del  Vadare  och  Vattenfog- 

lar,  som  äfven  hafva  huiga  vingben  och  armpen- 
nor (t.  ex.  Ciconice,  Ardece,  Larus),  och  att  hela 

byggnaden  samt  fjäderbeklädnaden  är  aldeles  den- 
samma som  hos  de  närande  ordines.  Exempel 

här[)å  behöfva  ej  anföras,  da  de  finnas  pä  h varje 
sida  af  det  föregående.  Om  öfriga  kroppsdelar 

tagas  i  betraktande  så  finner  man  allid  i  grund- 
formen samma  bestämda  afvikelse  från  sångfogel- 

typus,  och  öfverensstämmelse  med  Höns,  Vadare 

och  Vattenf )glar.  Roffoglarne  och  Hönsen  fiam- 
ställa  sig  såsom  2:ne  m^  idificalioner  af  samma  foi  m, 
utbildade  åt  olika  håll;  den  ena  är  till  det  yttre 
så  väl  soin  inre,  bildad  till  växtätande,  med  starkt 

ji^u/>lulöJj  :9ch  för  öfrigt  derefter   afpassad  mage, 
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stora  blindtarmar;  niibb  ocb  klor  föga  spetsade; 
utan  bebof  af  stark  flyg  t  o.  s.  v.;  —  den  andra 

är  bildad  till  rofdjur,  med  tium  mage,  och  i 

allmänhet  mindre  tarm;  starkare  fångredskaper 
och  isj^nnerhet  stark  flygförmåga.  Men  den  nära 
likheten  dem  emellan  framlyser  tvdli2:t  i  dunbe- 

klädnaden,  fjädrarnes  anordning,  armens  bildning, 
fötlernes  hela  bildning,  till  och  med  i  formen  af 
näbb  och  klor  hos  VulUiiini  och  ett  stort  antal 

af  de  Amerikanska  Buteo-  och  örn-artade  foglar- 
ne,  jemförde  med  dem  hos  hönsen.  Jemte  de 

näslfoljande  närma  rolFoglarne  sig  dock  till  sång- 
foglaine,  genom  en  större  utbildning  af  baktån, 

samt  äfv en  genom  ungarnes  ofullkomliga  beskaf- 
fenhet och  genom  nödvändigheten  att  mata  dessa. 

Baktån  får  likväl  aldrig  den  form,  som  ensamt 

tillhörer  sångfog  la  rne,  utan  bibehåller  al  tid  sam- 

ma typ  som  hos  de  föregående,  och  är  nåciot  upp- 
lyftad  vid  roten. 

De  återstående  fogelformerne:  Dufvor,  Pa- 

pegojor, G  ökar  ta  de  foglar,  Pici,  sluta  sig, 
med  undantag  af  de  sist  nämnde  lika  tydligen 
till  samma  stora  afdelning  af  dassen,  men  visa 

dock  utom  de  nyssnämnda  förhållanderna,  ännu 
nå^ra  liera  likheter  med  sånofotjlarne,  uti  det  of- 
tast  ringare  antalet  armpennor  och  ett  mindre 
antal  rader  af  undie  täckfjädrar.  Äfven  deras 

färder,  yttie  utseendet  af  näbb  och  fötter  (men 
aldeles  ej  dessas  struktur),  den  mindre  storleken, 
och  vistandet  i  träden,  gör  att  man  tycker  dem 
likna  sångluglarne ,  med  h vilka  de  altid  blifvit 
f()rblandade.  Med  Picus  är  ett  annat  förhällan- 

de, ty  detta  slägte  visar  sig  såsom  en  verklig  öf- 
vergångsform ,  h  vilken  efter  sin  vingbildning  tyc- 

kes mest  likna  sångfuglarne ;  men  dess  brist  på 

sångmu>klcr,  föl  temas  bildning  och  anordningen 



af  vinueiis  niiiskler  i  löronins;  med  del  förr  oin- 

Uilatle  föihAlhiiidet  af  de  små  yttre  läckfjätlrarne 

bestämma  med  full  tydligbel^cless  plats  jteni te  de 

gökartade  fbglarne.  ^^wt^A    s-ibTri  »  i r 
t:  Vi  hafva  här  sökt  visa,  att  ehuru  mångfal- 

diga och  betydliga  olikheter  som  liiinas  mellan 
de  foglar,  h vilka  sakna  sangappaiat,  så  äga  dock 
dessa  alla  en  bestämd  likhet  i  organisation,  som 
2Ör  att  de  kunna  och    böra   sammanfattas  såsom o 
en  enda  stor  afdelning  af  dassen,  i  motsats  med 

sångfog  1  a rna,  h vilka  hafva  en  annan,  väl  afskild 
grundbildning,  men  som  visa  en  aldeles  ovanlig 

enformighet.  Denna  tvådelning  blir  altså  den  for- 

sla naturliga  indelningen  af  fogelclassen;  sångfog- 
larne  måste  ställas  i  ena  ändan  af  serien ;  närmast 

till  dem  gränsa  Pici,  Coccy ges  o.  s.  v.  Andra 

ändan  intages  nödvändigt  af  Simfoglarne.  Acxii- 
pitres  och  Gallinae  måste  bibehålla  sin  plats  midt 
i  serien,  h vilket  dock  aldeles  ej  hindrar  att  de 
kunna  anses  högst  utbildade,  om  man  så  behagar. 

Dessa  samma  åsigter  af  Fogelformernes  allini- 

tet  och  vetenskapliga  anordning  har  jag  redan  ut- 
vecklat i  det,  år  1835,  uti  denna  tidskrift  inför- 

da Ornithologiska  Systemet,  och  de  bafva  genom 
en  fortsatt  forskning  endast  blifvit  bekräftade, 

ehuru  många  ändringar,  genom  en  utvidgad  kän- 
nedom kunnat  göras  i  den  speciellare  grupperingen. 

För  att  gifva  en  öfversigt  af  de  vigtigaste 

bland  dessa  ändringar  lemnas  efterföljande  Bihang. 

.     Sj^stematisk  anordniji^. 

För  abjb/ iindvika  allt  för  många  indehiings- 

^'j»dl3r  anmäl  ka  vi  blott  häi-,   att  de  så  kallade 
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Sångfoglainc  allenast  iniiefaMas  ull  nedanstå- 
ende Legio  l:nia,  och  att  alla  de  öfrige,  som  ut- 
göra Legio  2:da,  3:a  och  4:la,  samtlige  icke 

hafva  5  par  muskler  på  nedre  Larynx.  Om  dessa 
bada  huf vudafdelniiigars  olikheler  i  bildning  ar 
vidlyftigt  talad  t  i  det  föregående,  samt  i  det  oFla 
citerade  Ornithologiska  Systemet  i  Vet.  Acad. 
Halldi.  18J5. 

Ifall  man,  till  vinnande  af  en  bättie  syni- 
nietri  i  uppställningen  vill  bibehålla  den  på  nyss 

anförda  ställe  och  af  flera  författare  antagna  två- 
delningen, efter  tummens  och  ungarnes  beskalien- 

het,  får  man  de  båda  föista  "Legiones"  tillhopa 
i  den  ena  afdelningen  och  de  båda  sista  i  den 

andra;  men  man  blir  då  nödsakad  anmärka  (så- 
som jag  gjorl ,  på  anf.  st.  sid,  67)  att  de  till 

Legio  2:da  höiande  arterna  i  det  hufvudsakliga 
af  sin  diiiiing  likna  dem  af  Legio  3:a  och  4: la, 

men  ej  dem  af  Leg.  l:ma,  med  hvilka  d^  sam- 
manställas. Det  bor  äfven  anmäikas,  att  tum- 

men hos  en  Roffogei ,  Gök  eller  t.  o.  m.  hos  en 

Piciis  aldrig  äi"  så  stor  eller  så  bildad  som  hos 
eii  iSångfogel ;  den  är  altid  vid  roten  smalare,  nå- 

got litet  upplyftad  o.  s.  v.,  samt  niiimar  sig  till 

formen  af  den  hos  Höns,  Vadaie  och  Vattenfog- 
lar,  samt  att  flera  slägten  forekomuia  med  lång, 

stödjande  tumme  uti  de  båda  stora  afdeliiingar 

som  vaidigen  hafva  den  liten  och  upplyftad,  nendi- 
gen:  Penelope,  hela  coh.  Herodii  (y\rdea)  och  hela 
Ordo  Totipalnies. 

Legio  l:ma  ("Vokicres"  Vet.  Ac.  H.  1835). 

Utgöra  tillhopa  blott  Ordo  '^•). 

'•'••)  De  afdciningar  som  tirir  uppföias  närmast  imdtM" 
Ordines  svara  f iillkonilii^t  mot  dem,  som  af  Oken 
kallas  Zunjtj  hvilken  (erm  inan  kan  öfvorsätta  meii 
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1  P^m^re^"  (Nares  pliuuis  tecliie,  cai  enl  nienihrrmä). 
a  (Iiilegri roslies)  Ploceinae;  StMiniiiae;  Loxite. 

b  (InclsirosLres)  Friui^illinap;   Pilytina^;  Eui- 
berizinas. 

2  Oscines. 

*i    a  (Membr.  narium  furnicata,  niida): 
*  (\lce  mediocres)  Sturniiia^;  AlaudiiKe;  Tlii  - 

cliiice  (c.  Sylviis  et  Cinclo). 

(Brevi])eniies)  Mj^oUierince;  Tiiiialiinae;  Ma- 
luri;  Anabalinos. 

*  (Ltjiigipeiiiies)  Hinindininas. 
b  (Meiiihr.  nai  iuni  obsolela,  pliimosa): 

*  (Depressirostres):  iMiiscicapince;  Tj  raiiniiiae 
(c*.  Platyrhyncho,  Eiiscarlhino  et  cet). 
(Comj)ressi rostres):  Laniinae   (c.  Thamno- 
pliilis);  Garridinae;  Corvinae;  Paradiseae; 
Tanagrinas,  Parinae. 

(Syndactylae):  Piprinae;  Eurylaimi. 
3  LongUingues  (Omn.  membr.  narium  fornicata): 

Gymiiopinne,  Meliphagiiiae,  Cinnyriiiae; 
Daciiidinee. 

4  Scansores  (iingue  medio  non  obliquo  et  cetl^; 
a  (Membr.  narium  fornicata);  Certliiaceae. 

b  (Membr.  narium  obsoleta,   phunosa);  Den- 

drocopinas,  Sittinae.  
^^'^^ 

Legio  2:da  ("Gressores"  loc.  cil.) 
OrdOf  2  C  o  c  c  y  g  e  s. 

1  Picidcu:  Picus,  Jynx. 
2  CucuHdce  Bucconince  (c.  Rhampbaslo  el  Galbula); 

Cuculinae;  Trogoninas. 

Cohors.  De  äro  större  an  de  nyares  Faitiiliii^  ̂   men 
mölsvnra  ej  sa  belvdliga  formcgenlu  ter  som  de  Lin- 
neiska  Ordincs. 
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3  Sjndactylce:  Alcediiiidae  (et  Merops);  Coracii- 
nae;  Musophaginae  (cum  Colio). 

4  Macrochires   Nzh.    Caprimiilginas;  Cypselinae; 
Trochilinöe. 

5  Cohtmbce, 

6  Psittaci:  Loriinae,  Androglossinae;  P]jcto!ophi- 
nae;  Sittacinae;  Pezoporinae. 

Ordo  3  A  c  c  i  p  i  t  r  e  s. 

1  Nocturni:  Slrigiiiae.  1  V  is 

2  Diurni:  Falcoiiinae  et  cet.  .  .  ̂qiVil^n^^^^^  Vul- 

Legio  3:tia  (Cursores). 

Ordo  4,  Galliiiaä. 

1  Penelopince:  Penelope,  Grax. 

2  Gall.  propr.  Phasianinae;  Tetraoninae;  Pterocli- 
nae;  Crypturinae. 

^i.^>..  Ordo  5,  Struthioiies. 

1  Struthio  L, 

2  Aplerjx. 

Ordo  6,  Gra  l  lae. 

1  Alectorides:  Otidinae;   Palaniedeinae,  Griiinas, 
Rallinae. 

2  Limicohe  Tliinocorinae,  Charadrinae,  Trinj^aricie. 

3  Pelar^^i  Nzh.  Ciconinae.  Q  Plioenicoptcriis). 
^  Herodii  Ardea,  Gancroma. 

;Legio  4:ta  (Natatores). 

Ordo  7,  An  se  res. 

1  yl  nas  Linn.  —  —  — 



Ordo  8,  Gaviie.       ̂ m^'  ̂  
1  LongipeTines:  Sternat,  Larus,        ?,^-ååoomMi  # 
2  Tubinares :^  Diomedea,  Piocellaria,  Halad loma. 

Ondo  9,  Stega  11  opodes. 

Totipalmes  . 

Ordo  10,  Pygopodes. 

1  Eudytce:  Podiceps;  Colymbus. 
2  ̂ /r/Ve  et  Aicce, 

3  Aptenodjtince. 

JBitmuff  2. 

Uppgift  pä  antalet  af  armpennor,      M  ̂ 

Af  dc  zifFertal  som  här  nedan  anföras,  ut- 

märker det  första  altid  antalet  af  de  armpennor, 
som  synas  nära  lika  till  bildning  och  storlek,  i 
b  vilket  antal  den  första  altid  inräknas.  Det  sista 

talet  utmärker  altid  de  sista,  bestämdt  kortare 

pennorna.  Då  3:ne  tal  förekomma  utmärker  det 
mellersta  dem,  som  utan  att  vara  förkortade, 

äga  en  bestämdt  olika  skapnad ;  och  sådana  fin- 
nas nästan  altid  då  de  bakre  pennorna  äro  be- 

tydligen  afvikande  (difformes).  Det  inom  paren^ 
thes  ställda  numret  angifver  hela  antalet,  och  då 
detta  slår  ensamt,  är  det  oftast,  till  vinnande 

af  fullständigare  öfversigt,  afskrifvet  efter  Nitzschs 

Pterylographie. 
Hos  största  delen  af  sångfoglarne  är  antalet 

bestämdt,  9.  Alla  som  äro  kände  för  att  äga  ett 

större  antal  (v.  p.  12  genera)  äro  i  det]  följande 
uppförde.    Hos  dessa  och  alla  som  hafva  flera  än 
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9.  tyckes  anlalel  vara  uiideikastacU  en  liten  \a- 
riatiun,  t.  ex  hor  Corvus  cornix  har  jag  ett 

par  gånger  funnit  11.  Hos  Vadare  och  ValLen- 
foghir  tyckes  variationen  kunna  uppgå  till  2  eller 

3  utan  att  bero  af  fällning.  Detta  ämne  förtje- 
nar  särskildt  undersökas;  möjligtvis  är  antalet  ej 
variabelt. 

Passeres  i  allmänhet  ......  6+3  (9) 

Fringilla  caelebs,  Pyrgita,  Emberiza  6-f  1+2  „ 
Oscines. 

Sturnus  vulg   7+2  „ 
Psarocolius  Wagl   „  „ 
Gracula,  sec.  Nzii.  .....  „ 
Alauda,  Motacilla,  Anthus    .    .  6+1+2  „ 
Turdi   7+2 

Saxicola  rubelra   7+2  „ 

—  oenanlhe   6+1+2  „ 

Sylvia  phoenicurus  et  cet.    .    .  6+1+2  „ 
—  rubecula    ......  5+4  „ 
Cinclus   6+3  „ 

Troglodytes   6+3  „ 
Menura   7+4  (11) 

Hirundo   7+2  '(9) Muscicapa  atric.  et  grisola    .    .  6+1+2  „ 

Chasiuarhynchus   (10) 
Coracina   7+3  „ 

Lanius  collurio   6+1+2  (9) 
—  excubitor   7+2  „ 

Ampelis  garrulus   7+2  „ 
Ocypterus   8+2  (10) 
Thamnophilus  striatus     ...  „ 
Pica  melanoleuca   6+3  (9) 

—  fu  lig  i  nosa  (sec.  Nzh.)     .    .  (10) 
—  azurea         „    d:o       .    .  „ 
Barita   „ 
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Ptilonoi  hyuchus  lioloc.  .  .  .  9+5  (14) 

Corvus  CoraXj  fi  ngiJegus  . -h,--  ,  84-3  -  (11) 

—     Coriiix,  moneduia  'hti^  #4^3  (10) 

'       Caryucalactes   ^  .^;"'^^*f3  „ 
T       Paradisea  apoda  (a  l:ma  gradatae).^^^,-^  „ 

;        Epimachus      .......  '^^liTi 
Parus  major,  a  ter  5+#^^  (9) 

\''        —     ciistalus,  caudaLus      .    .     3+6  „ 

Reg  u  lus  4+5' 
Longilingues,  Cinuyris  7+2  (9) 
Scansores   „ 

Cerlhia  faniiliaris    .    .    .    .    .     5+4  „ 

Sitta  eiiropsea  6+3  ,, 

Coccfges. 

Picus  major,  3  dact.  ....  ^+3'  (10) 
—    martius,  viridis  ....  7+4  (11) 
Jynx   6+1+3(10) 

—  Bucco  cyaiiocolJis     .    .    .    .    .  7+4  (11) 
Lypornis  teiiebrosa  .    .    .    .    •  8.3  (11) 
Rhamphastos  Linn   8.5     (1 3) 
Galbula   (10  a  12) 
Cuculus  canorus   7+2  (9) 

Centropus;   Eudynamis,  .    .    .  „  „ 

Coccyzus;  Crotophaga  ....  (10) 
Trogon  nai  iiia    ......8.2  „ 

—  Alcedo  ispida   8.3  (12) 
Halcyun   (14) 
Merops  viridis    .    .    .    .    .    .  10+1+2(13) 
Coracias     .    .    .    .    .    .    .    ,  9+1+3  ̂ , 

Prioiiites    .    .    .    .    .    .    .    .  6.5  (11) 

Bucerus.  .  .  (9.3, eller  6.6)  (1 1  a  17  Nzh.) 

Upupa  epops  ...»,..7.3  (10) 
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|j   Musopliagac      ,    .    .    .    ..    .  . 
Colius  

—  Columba  turtur,  oenas,  palumb. 
—  livia  ...... 
—  coronata  

. —  Caprimulgus  europ.  .... 
Podargus  gigas  sec.  Nzh  .    .  ̂ijfiv 

Cypselus  
Hemiprocne  ....... 
Trochilus   .  . 

—  Psittacus  domicella  ..... 

—  (Trichoglossus)  .  .  . 
- —       amazon  et  leucocepb. . 
—  uiagnus    .    .    .    .  , 
—  erithacus  (14  Nzh)  . 
—  menstruus  .... 

—  pullarius  ..... 
Calyptorbyncbus  
Plyctolopbus  .    .    ...    .  . 
Sittace  macao  (13)  

—  sp.  rainores .    ̂     .    ,  . 
Pal.  torquatus     .  . 

Platycercus    .    .  . 

AcCipitres, 

Strix flarn  mea  .  .  . 

otus,  bracbyot.  . 

lappon.  liturata  . 
aluco  .... 

Tengmabni ,  scops 
bubo  (19  Nzh) 

lactea,  nyctea  d:o 
noctua ,  nisoria  . 
asio  . 

passerina 

(12 

ä  13) 

(9) 8+1+3  (12) 

8+3 +a 
.(14) 

(15) 
(U) 

(11) 
6+2 (8) 

(6) 4+2 » 
(11) 

10+3 

»» (13) 

(12) 

(10) 
10+2 

(12) 

(13) 
11+3 (14) 

(11) 

9f3 
(12) 

8+3 fil) 

(14) 
11+2 (13) 

11+3 
(14) 

>> 10+3 
(13) 14+4 (18) 

12+3 
(15) 
(12) 10+3 

(13) 
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Falco  subbuleo  ......  11+3  (14) 

—  tinnuiiciilus   .....  11+2  (13) 
Astur  palumbarius  .    .    .    .    .  11+3  (14) 

—  iiisus  .11+2  (13) 
Pernis  apivorus   11+2  „ 

Circus   (14) 
Buteo  vLilg.    .......  13+2  (15) 

Aqvila  chrysaetos    .    .    ...  13+4  (17) 

—  albicilla   15+3  (18 
Pandion  haliaetos    .....  16+3  (19 
Polyborus  aterr   .  (12) 

Gypaetos  barbatus   18+3  (21) 

W  ̂  Vultur  fulvus    .    .    .    .    •    .  22.4  (27) 
— -     cinereus  ......  (25) 

Catbartes  grjpbus  .    .    ...  23+3  (26) 

^  ;       -        papa  .    .    .    .    .    .  (22) 
n>    Neopbroii  monachus    .    .    .    .  (18) 

Gatlince  (obs.  l:ma  brevis). 

Meleagiis;  Pavo     .    .    .    .    •  j  (18 
Pbasianus;  Lopbopborus  .    .    .  (16 

>f     Gallus  bankiva   ......  (14) 
—  domeslicus  .    .    .    .    .  1,9,5  (15) 
Numida   (14) 
Cryplonyx   (12) 
Tetiao  urogallus   1.14.5(20) 

—  tetnx  .    .    .    .    .    .    .  1.12.4(17) 
Lagopus  saliceti  .    .    .    .    .    .  1.12.3ri6) 

—  alpina  .    .    .    .    /  .  1.12.4(17) 
Perdix  petrosa,  ciner.    .    .    .  1.10.3(14) 
—  coturnix     .    .    .    .    .  (12) 

Pteiöcies  .    .    .    .    .    .    .    .  (18) 

Crypturus  .....    .    .    .  (16) 

—  Penelope    .    .    .    .    .    .    .    .        (13  a  15) 
GraUce. 

Otis  tetrax    ....    .    .    .  12.2.6(20) 
—  aifa   11.5.3(19) 
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P;i  111  I  ned  ca 

Psophin 
Gi  us  cinciea  (23  Nzh.) 
Fulica  a  t  ra    .  . 

vel    .    .  . 

Ra] lus  crex   .  . 

—  aqvaticus 

Scolopax  lusticula 
—  o;aUinula 

Tringa man  Urna 

fen  uginea 

Phalaropus  rufus 
Tt)lanus  calidiis,  ocropus 

—  glultis;  fuscus 
Liniosa  mejei  i  rec. 
Numenius  arquata  . 
—  phoeopus 

Rhynchoea     .    .  . 
Recurvirosti  a  avuc. 

Haematopus    .    .  . 
Charadi lus  caiitianus 

—        morinellus,  niiooi 

Tliiiiocorusj  Glareoia 

Stripsilas  interpres 
Vaiiellus  cristatus- 
Oedicnemus    .  . 

PhoeiiicopLei  us  antiq 
Cicoiiia  nigra 
—  arga  la 

A  nas  tom  US 

Scopus  .... 
Ihis  (16  å  20  NzFi 
A'dea  cinerea 

—     sp.  m  i  110  res 
Caiicroma  . 

14.3  (17) 

16.4.4(24) 
9.3.5(17) 
9.3.3(15) 
9.1.4(14) 
7.3.2(12) 
12.  4(16) 
10.2.2(14) 

10.2.2  „ 

10.2.1(13) 

11.2.2(15) 
11.3.3(17) 

12.3.2  „ 
15.2.3(20) 

14.2.3(19) 

(10) 
14?(20Nzb.) 16+3  (19) 
10.3.3(16) 

10.2.4  „ 
14.2.3(19) 

24.3 
18+3 

16+3 

(27) (21) 

(26) 

(16) 

(19) 
(15) 
(12) 
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An  se  res. 

Cygnus  niiisicus .    ,  . 
—  olor  

Anser  leucopsis  .... 
—  albifVons  .... 

Anas  ladorna     .    .  . 

penelope,  acuta 
fusca  . 

—    clangula,  nigra  .  . 
marila  

—  glacialis 

molliss.  speclab.  ef*  perf. 
»           »       ?  >» 

MergLis  albellus  ..... 
—     ser ra  tor  

merganser 

Gavice, 

Slerna  arclica 
—  hirundo 

—  caspia 
—  minuta 

Lar  US  glauciis,  fuscus 
—  marinus    .  . 
—  canus  .    .  . 
—  eburneus . 

Lestris  parasitica  (19 
Procellaria  glacialis 

—  pelagica 

gigantea 

3?) 

21.2  (23) 
18.3  (21) 
15.1.3(19) 
14.1.3(18) 

(20) 10.3.2(15) 

10.2.3  ,. 

9.4.4(17) 

11.3.3  „ 
10.3.3(16) 
11.3.3(17) 
12.3  3(18) 

13.5 

16.2 
20 

20.2 

„  .3 
18.2 17.3 
18.2 

(18) 
2(20) 

(20) 
(16) 

(22) 
(23) (20) 

Diomedea  exulans  (40  Nzh) 

Steganopodes, 
Pel  i  canus  

Tachypetes  

Dy  spor  US  sula  
Piotus  

11.2  (13) 

(30) 36.2  (38) 

(29) 

CM) 

(28) 
(16) 
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Steganopodes. 

Graculus  carbo   18.3  (*21) 
—  crislalus   ......  13.2  (15) 

Pfgopodes, 
Podiceps  crist.  et  rubric.  (16+1  ?)  17.3  (20) 
Colymbus  arcLicus   20.3  (23) 

—         septemtr   19.3  (22) 
Alca  alle;  k,  pica  L   13.3  (16) 
Mormon  arcticus   13.2  (15) 

Uria  grylle    .    .  (11,8;  12,6)  14.3(17,19) 
—  troile   14.— 

Alca  torda   17.3  (20) 

Än- 



Anteckningar  i  Zoologi    under  en 

résa  i  JNorrland  och   Luleå  Lapp- 

)   triärk ,  sommaren   1 8  4  3 :  * 

CARL  GUSTAF  LÖWENHJELM 

Af  Däggande  Djur  har  jag  haft  lillfälle  obser- 
vera helt  få.  De  underrättelser  som  biifvit  hop- 

samlade^ skola  dock  anföras. 

Redan  i  trakten  af  Lule  stad  klagades  myc- 
ket öiver  Guh  borea/is,  som  der  anställde 

stora  förödelser,  isynnerhet  ibland  fårhjordarna. 

Detsamma  förspoides  hela  vägen  till  fjellen,  men 
iler  lärer  den  ej  föiekonima  i  så  stor  mängd,  som 

nedåt  landet,  emedan  man  här,  pä  fona  stäl- 
let, genom  trampsaxar,  jerfbås  och  spåisnöjagt, 

vet  att  något  minska  antalet  af  dessa  glupska  rof- 

djur.  Likså  talade  man  allestädes  om  Ursus  ar- 
ctos ;  men  alla  sammanstämde  deruti,  att  detta 

djur  ingenstädes  fanns  i  sådan  talrikhet,  som  i 

dala!'ne  mellan  fjellen  vid  Qvickjock.  Ehuru  in- 
gen björn  visade  sig,  voro  vi  dem  dock  stundom 

*)  Så  kallas  Veslei'-  och  Norrbotten. 

K.  F:  Éiäd.  Handl.  7843. 
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oauskci  nära,  ucli  vid  Qvickjuck  omtalaJes  att  ile 

oFla,  sUinduii)  i  sällskap  af  3  —  5,  varit  svnliga  un- 
der sommai  en.  Ringa  var  den  fi  uklan,  man  här 

hyste  för  detta  djui  ;  tvärtorn  lära  både  Svenskar 
och  Lappar  atlas  om  lyckan,  alt  om  vintern  rå 

reda  på  något  björn-ide,  få  döda  honom  och  an- 
ställa kalas  på  de^s  kött;  men  isynnerhet  på  dess 

fett,  som  utgör  en  af  inbvggarnes  i  detta  Jand 
största  läckerheter.  Två  till  tre  karlar,  hoshvilka 

egenskaperna  lugn  och  köld  fordras,  och  beväp- 
nade med  hvar  sitt  björnspjut,  bjuda  nalle  spet- 
sen, och  sällan  undkommer  han  döden.  Spju- 

tet ioredrages  framför  lodbössan,  hvilken  äfven  i 

allmänhet  iöga  begagnas.  Det  vilda  dödas  antin- 

gen med  spjutet  ellei- fångas  i  trampsaxar,.  fäil_r, 
tnnor  (för  räfvar),  snaror  m.  in. 

Af  Cajus  Lupus  finnes  litet  i  denna  Laj  r- 
mark,  och  då  någon  om  vintern  visar  si?,  efle;- 

sälles  hdn  af  Lappar  på  skidor,  och  ihjälslås  se- 
dan han  blifvit  upphunnen.  Vargen  är  Lappens 

största  fiende;  och  bland  de  första  frågorna,  då 

Lappar  råkas,  är  den,  "om  man  sett  någon  vaig?" 
på  h vilket  djur  de  hafva  en  mängd  öknamn.  På 
Canis  Vulpes  är  i  skogarne  god  lillgån:?,  ända 

till  Ijeilen,  och  man  känner  älven  tili  både  kurs- 
räf  och  svart-iäf.  ehuru  den  sednare  dock  ärrar. 

Canis  La^opiis  är  ej  alhnänt  furekumraande  }»å 
dessa  fjell.  Blott  en  sågs  under  sommaien  viil 

A\allispiken  i  grannskapet  af  Qvickjock.  Den  syn- 
tes vara  helt  grå. 

Leuus  boreaJis  fanns  ända  upp  i  videregio- 
nen å  de  närmast  Qvickjock  belägna  fjell platåerne. 
Sciurus  vulgaris  linnes  väl,  enligt  isppgitt, 

vid  Qsickjock,  men  sågs  ej  på  hela  resan;  ej  hel- 
lei  någon  af  slägtet  Mus,  ulom  Mus  muscidus ^ 

uch  iif\en  sparsamt  den.   Deremol  var  .:/r2VCoA7 ///e- 
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J/Y^^  (Nii.ss.)  så  allmän  vid  Qvickjock ,  att  den  denna 
sommar  betydligt  skadat  koinåk rårna  derstädes. 
En  Arvicola  amphibius  sköts  den  23  Juni  vid 

stranden  af  Puskijaur.  Den  fanns  äfven  vid  Qvick- 

jock. Färgen  var  sådan  som  Prof.  Nilsson  beskrif- 
vit  i  sin  Fauna  pag.  195,  B) 

Af  Mjodes  Lemmus,  som  vi  förmodade  oss 
träffa  i  mängd  i  trakten  af  Qvickjock,  kunde  vi 

ej  få  mera,  än  några  ofidlständiga  cranier,  oak- 
tad t  Lappar,  ända  från  trakterna  af  Stora  Lu- 
leå vattnen,  uppmanades  att  skaffa.  Ingen  hade 

sett  något  af  dessa  djur  sedan  1841 ,  då  de  i 
otalig  mängd  funnits  vid  Qvickjock,  både  på 

fjell  och  i  dalar  ända  ned  till  Porssi  (66^  25' 
nordl.  bredd).  Maiken  bar  på  fjellen  ännu  mär- 

ken efter  deras  gångstigar.  Ingen  visste  h  vart  de 
tagit  vägen  eller  livar  de  nu  voro.  Fordom  hade 
det  vid  Qvickjock  funnits  Castor  fiber  till  större 
antal,  och  Qvickjock  skall  ha  varit  bekant  för 
att  hysa  en  mängd  af  dessa  djur,  men  der  hade 

nu  ingen  visat  sig  på  15  åi".  En  uppgafs  ha  blif- 
vit  då  dödad,  hvilken  tros  hafva  kommit  från  de 

öde  trakterna  kiing  Nasafjell  i  Piteå  Lappmark. 

Inga  vilda  Renar  träffas  här,  men  väl  i  Gel- 
livare  socken,  der  skoglösa  myrar  finnas.  Det 

påstods,  att  V espertilioner  skulle  finnas  i  Jock^ 
mocks  Prestgård,  men  ingen  syntes  h varken  der 
eller  annorstädes. 

Bland  Fogkir  träffades  följande: 

Falco  Gjrfalco  finnes  i  Qvickjockstrakten 

enligt  underrättelse  af  Pastor  Björkman  i  Qvick- 

jock, och  Falco  Peregrinus  kläcker  i  fjellet  Njun- 
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iiats  klippkanter  enligt  uppgift  af  Herr  von  Seth, 
soui  besökte  Qvickjock  1842. 

Falco  Subbuteo,  sågs  först  vid  Råbäcken  d. 

11  Juni,  sedan  inom  Lappmaiksgi äiisen  vid  Stor- 
backen den  21  Augusti,  der  en  hel  familj  var 

synlig. 

Falco  Lithofalco  *)  observerades  ej  förrän 

vid  Nelkerim  (66V30')  den  20  Juni,  der  den  till- 
red t  sitt  bo  i  toppen  af  en  hög  tall.  Boet  hade 

blifvit  genom  trädets  fällning  förstördt,  fogeln  vi- 
sades död.  Boet  bestod  af  risqvistar,  inuti  fo- 

dradt  med  mossa.  Vid  Jockmock  och  Qvickjock 

sågs  samma  fogelart.  I  Vesterbotten  nära  Skel- 
lefteå syntes  Falco  Tinnunculus  den  31  Maj,  men 

emot  all  förmodan  träffades  ett  par  af  densamma 

vid  Qvickjock,  der  den  under  sommaren  hade  bo 

i  Nemmatofjellets  branter.  Hönshöken,  Falco  Pa- 
lumharius  tycktes  vara  bekant  för  folket  under 

hela  vägen.  Eh  ung  syntes  nära  Qvickjock  den  9 
Aug.  JNära  Jockmock  sågos  2:ne  af  Falco  fulvus 

den  23  Juni,  äfvenså  vid  Qvickjock.  Vid  Tjo- 
tnatis  hade  man  vid  vår  ditkomst  den  25  Juni 

fångat  en  Falco  fulvus  i  en  fläka,  utsatt  för  skogs- 

fogel.  Falco  Hallaétus,  ''Fisk-Spänner en,"  var  en 
allom  mycket  bekant  fogel  och  syntes  undei*  hela 
vägen.  Deremot  var  Falco  Buteo  sällsynt;  en 
familj  påträffades  den  21  Aug.  vidPajirim,  nära 
polcirkeln.  Denna  fogels  plats  var  intagen  af 
Falco  Lagopus,  som  från  Vesterbottens  slättland 
förekom  ända  upp  i  fjellen  bland  snö  och  is  och 

rysliga  bråddjup.  Dock  tycktes  han  ej  intränga 

långt  bland  fjellen;  blott  ett  par  mil.  De  exem- 
plar, som  fälldes,  utvisade  att  denna  varierar  till 

färg  lika  mycket  som  Falco  Buteo. 

*)  På  Lappska:  "Tjitji-hnpak," 
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Den  enda  Strix  Nyctea,  som  visade  sig,  b ade 

redan  en  längre  tid  uppehållit  sig  vid  Bredäker, 
der  den  en  afton  den  14  Juni  visade  sig  flygande. 

På  fjellen  bruka  de  isynnerbet  finnas,  då  der  fin- 
nes god  tillgång  på  fjelliuöss;  nu  syntes  der  ingen 

enda. 

Strioc  flisor ia  tycktes  vara  den  allmännaste  i 
slägtet.  Vid  Jockmock  blefvo,  den  21  Juni,  några 
ganda  ex.  dödade;  vid  Qvickjock  en  familj  med 

7  flyg vex ta  ungar,  den  4  Juli  kl.  11—12  på  nat- 
ten, då  de  voro  i  fall  rörelse  och  föräldi  arne  sys- 

selsatte med  att  mata  sina  ungar. 

Strix  Bubo  finnes  ända  till  fjellen.  I  Jock- 
mocks  prestgård  erhölls,  bårle  på  upp-  och  ned- 
resan  (Juni — Aug.)  Strioc  hrachyotus*  Den  enda 
lef vande  sågs  på  fjellet  Na m mats  vid  Qvickjock 
den  12  Juli.  Af  den  rara  Strix  lapponica  hade 

2:ne  exemplar,  o^  +  ?,  blifvit  tillvaratagna  i  Jock- 
mocks  prestgård  bos  Herr  Kyrkoherden  Ullenius. 

Honan  fälldes  i  grannskapet,  i  början  af  Juni,  lig- 
gande i  sitt  bo,  b  vilket  hon  hade  tillredt  i  tät 

tallskog  ofvanpå  en  3  alnars  hög  stubbe,  i  bvii- 
ken,  emedan  den  var  gammal  och  inuti  murken, 

en  grop  hade  bildat  sig,  som  utan  tak  hade  fått 

tjena  till  bo.  Häruti  låg  ett  hvitt  ägg  af  ett  Uf- 
äggs  (Strix  Bubo)  storlek.  Nedanföre  stubben  på 

mossan  låg  det  andra  ägget  helt  oskadadt.  Han- 
nen sköts  vid  Purkijaur  i  Febr.  midt  på  dagen  i 

toppen  af  en  hög  gran.  I  trakten  af  Jockmock 
bafva  flera  exemplar  af  denna  fogelart  visat  sig. 

Strix  liturata  sköts  vid  Storsand  nära  Lappmarks- 
gränsen  den  16  Juni  och  Strix  Tengmalmi  sågs 
vid  Pajinim  den  20  Aug.;  den  sades  finnas  vid 

Qvickj(^ck. 

Af  Klätterfoglar  syntes"  få.  Cucidus  canorus 
höides  för  första  gången  den  19  Maj  i  trakten  af 
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Gefle,  ocli  fanns  äfven  inom  Lappmarken.  Den 
sköts  vid  Jockmock  och  sades  förekomma  vid 

Qvickjock.  Piciis  Martins  sågs  under  hela  vägen 

här  och  der.  Picits  Major  och  Leuconotas  gan- 
ska sparsamt,  den  sednare  den  17  Aug.  vid  Ran- 

dijaur.  Oftare  förekom  Picus  tridactjlus ,  såsom 
vid.  Storsand  den  16  Juni,  vid  Jockmock,  och 

en  familj  på  sluttningen  af  Walli-  och  Nammots- 
fjellen  nära  Qvickjock  den  8  Aug.  (Picus  minor 
förspordes  ej.  Pastorn  B.  försäkrade  sig  ha  sett 
en  grön  Hackspett  vid  Qvickjock). 

Redan  i  norra  delen  af  Ångermanland  upp- 

hörde Stunius  vulgaris;  den  finnes  ej  reguli- 
ert  vid  Luleå  eller  Jockmock;  men  enligt  uppgift 
af  Herr  Pastor  Björkman  i  Qvickjock  brukar  den 

hvarje  vår  i  sällskap  af  4 — 6  stycken  vara  någon 
tid  sjailig  derstädes,  och  en  der  skjuten  och  upp- 

stoppad visades  mig.  Man  tror  den  komma  öf- 
ver  från  Saltens  dal  i  Norrige,  följande  den  dal- 

sträckning, som,  på  Ömse  sidor  om  Sulitjeima, 
går  från  Saltensfjord  till  Qvickjock. 

Vid  Råbacken  visade  sig  både  Corvus  Corax''-') 
och  Cornix (den  12  Juni),  men  den  förre 

var  isynnerhet  allmän  i  fjellen  både  nära  Qvick- 
jocksdalen  och  nära  kölen  t.  ex.  vid  AJkavarefjeli 

(67^  20').  Här  anställer  korpen  stora  förödelser 
bland  äi^g  och  ungar  af  de  åv.v  vistande  foglar, 

såsom  Fjell-Ripor,  Pomeransfoglar  ra.  fl.  2:ne 
kråkor  visade  sig  uti  Aug.  vid  Qvickjock;  (dock 

ej  vi(i  husen,  utan  pä  de  3'ppigt  bevuxna  hol- 
marne i  Taran-elfven).    De  voro  häi-  sällsynta. 

Högst  förundrad  blef  jag,  då  af  Pastor  Björk- 
man i  Qvickjock  en  uppstoppad  och  der  skjuten 

*)  På  Lappska;  "Ronka.'' 
*)  "VViioras''  betyder  Den  gamie. 
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Corvus  fru^ile^us  visades^  med  föisäkraii,  att 
den  tillbragt  två  vintrar  vid  husen  i  Qvickjock 
och  slutligen  der  blifvit  fälld  1840  om  vintern. 

(Troligen  har  den  kommit  samma  väg  som  Staren). 

Corvus  Pica  sags  vid  Rabäcken  den  12  Juni 

och  synes  upphöra  i  trakten  af  polcirkeln.  IVe- 
sterbotten  på  ett  och  ainiat  ställe  vid  vägen  bör- 

jade Gurriihis  Irifaustus-^)  först  visa  sig;  sedan 
syntes  ingen  till,  förrän  vid  ()oIcirkeln;  fullfjä- 

drade ungar  skötos  den  25  Juni  vid  Skalkajaur. 
Märkvärdigt  är  det,  att  boet  och  äggen  af  denna 

fogel  af  alla  omtalades  såsom  något  alldeles  okänd  t. 
Folket  sjelft  förundrade  sig  öfver  alt  aldrig  ha 
fått  reda  på  boet  till  så  allmän  fogel,  och  som 

de  ofta  liinia  små  ungai*  till 

Garruhcs  glandarius  påstods  om  hösten  vi<^a 
sig  vid  Qvickjock;  jag  såg  den  ej  mellan  Luleå 
och  Qvickjock;  men  på  nedresan  träffades  den 
vid  Säfvar  norr  om  Umeå  den  1  Sept. ,  således 
nordligare  än  föir  blifvit  anlecJknadt.  Ej  heller 

syntes  BomhyciUa  garrula,  som  dock  skall  finnas 
i  skogarna  vid  Jockmock  och  Gellivare.  Pastor 

BjrÖRKiviAN  omtalade,  '^att  han  en  «åno:  vid  Jock- 
niock  och  en  gång  vid  Gellivare,  funnit  denna 

fogels  bo.  Båda  gångerna  hade  han  funnit  det 
li^^gande  i  ett  murket  träds  nedra  ihåliga  änrla, 
som  genom  underliggande  häd  blifvit  upphöjdt 
2 — 3  alnar  fiån  marken.  Boet  hade  bestätt  af 

grässtrån  ,  fjädrai*  och  något  Renhår.  Fogeln  ha- 
de vid  utflygandet  från  boet  låtit  höra  sin  van- 
liga låckton;  på  det  ena  stället    hade  han  funnit 

*)  "Kowsak." 
^*)  "Silt  bo  sdges  den  Irigqa  i  tall  eller  gran  etc."  Nii.s- 

soiss  Fauna  pag.  185. 
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6—7  sinä  ungar,  på  det  andra  3  st.  blålivita 
med  svarta  streck  och  fläckar  tecknade 

Under  hela  resan  mellan  Luleå  stad  och 

Qvickjock  sågos  CypseJus  apus ,  Hirundo  rustica^ 
urhica  &  riparia.  De  båda  sednare  i  största  mäng- 

den. Vid  Qvickjock  kläckte  ej  elt  enda  par  af 
Hirundo  urbica  vid  eller  på  husen  som  vanligt- 

vis, utan  allesammans  i  det  närbelägna  Nammats- 
fjellets  klippbranter. 

Muscicapa  ̂ risola  fanns  både  vid  Luleå  och 

Qvickjock.  Muscicapa  atricapilJa  sågs  3 — 5  mil 
från  Luleå;  men  syntes  ej  ingå  i  Lappmarken. 

På  uppresan  visade  sig  ingen  Laniiis  Ejccu- 
hitur y  men  den  7  Aug.  funnos  2:ne  ungar  vid 

Qvickjock,  af  hvilka  den  ena  fälldes;  sedan  sågos 

flera,  såsom  vid  Pirkijaur  (66°  45')  och  Kandijaur 
den  17  Aug.  och  vid  Stoisand  den  22  Aug.  (66'^ 
20').  Fogeln  tros  kläcka  i  Sulitjelma-trakten  och 
vid  sjön  Wikrijciur. 

TurdiLS  viscivorus  fanns  vid  Luleå,  sedan 

sågs  den  ej.  Ju  mera  man  nalkades  fjellen,  desto 
talrikare  förekonmier  Turdus  Iliacus ,  .som  nu  fö- 

reträder Turdus  musicus ;  denne  fanns  redan  vid 

Jockmock  sparsamt  och  troligen  gåi'  den  ej  längre 
norr  om  polcirkeln.  Aldrig  har  jag  sett  den  i 
så  stor  mängd,  som  i  Gestrikland,  Helsingland 
och  Ängermanlaiul.  Turdus  Iliacus  lät  merendels 

höra  sig  om  aftnarna  och  vid  Qvickjock  hela  nät- 
terna. Dess  sång,  som,  eliuru  fåtonig  och  kort, 

förekom  ganska  skön  i  den  imposanta  fjelltrak- 
tens  högtidliga  tystnad,  upphörde  efler  uiedlet 
af  Juli.  T.  Iliacus  hördes  ofta  under  xägen  i 
Vester-  och  Norr  boll  en.  Turdus  PUaris  fanns  i 

största  mängd  fiån  Upland  till  Vesterbotlen  och 
dcrifrån  hela  vägen,  ända  upp  bland  snön  [)å  de 
närmaste  jjellcn  vid  (Kickjock.     llin    s\nles  den 
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bo  i  björkregionen  och  sågs  mesladels  söka  sin 
föda  vid  bräddarne  af  snödrif vorna. 

Den  enda  fogel  som  ej  sällsynt  förekom  och 

dock  alldeles  undgick  mig,  v^v  Turdus  torquatus. 

Den  sags  ej  förrän  vid  Qvickjock,  der  den  före- 
j  kom  familjvis,  än  i  klippfulla    fjellbranter    ner  i 
I  barrtiädsregionen,  än  i  björkregionen,  än  ofvanpä 

I  de  näimaste  fjellen  näia  snöregionen,   på  samma 
I  ställen  som  Fjellripan.     Troligen   är   denna  den 

i  skyggaste  af  alla  Tr  asl-arter.    Så  har  den  forekom- 

•  mit  mig.    Rätt  som  man  jagade  foglaine,  kiöpo 
de  ned  i  stenskraflet  och  föisvunno;  så  gjorde  ock 
en  gammal  hanne  som  blifvit  blesseiad. 

Den  enda  Cinclus  aquaticus,  jag  såg,  hade 

bo  vid  Kama-elfveiis  fall  ulanför  Qvickjocks  prest- 
gard.  Motacilla  alba  hade  den  26  Juni  kläckt 

vid  Tjomalis;  ett  par  uppehöllo  sig  vid  Qvick- 
jock. Af  Motacilla  Jlava ,  capite  maris  ni^ricante , 

iunnos  stora  flockar  vid  Qvickjock  och  Jockmock; 
i  Vesterbotten  jemförelsevis  (öi^a.  Af  de  vid 

Qvickjock  fällde  han-exemplar  af  denna  fogelart 
finnas  äfven  sådana,  som  hafva  ett  hälft  (eller 

otydligt)  hvitt  streck  öfver  ögonen. 
AnthiLS  pratensis  fanns  i  mängd  på  fjellen  i 

,  björk-  och  vide-regionerna ;  annorstädes  synles  den 
föga.    JnthiLs  arboreus   lifvade  med  sin  sång  de 

dystra,  på  sångare  så  fattiga  skogarna  i  Lappland, 
och  A.  pratensis  de  ödsliga  fjellhedarna. 

Den  under  hela  vägen  allmänt  förekommande 
Saxicola  Oenanthe  fanns  i  mängd  vid  och  på 

fjellen,  långt  öfver  vide-regionen,  ända  upp  bland 
den  eviga  snön  och  på  kala  fjellspetsar.  Denna 
art  jemte  Emberiza  nivalis  voro  de  allmännaste 
foglar  under  en  excursion    till    Alkavare   (2  mii 

''Svatt-Tjilt/^ 
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från  Wikrijaur),  som  genom  idel  fjell  med  evi- 

ga snödrifvoi'  är  skildt  från  den  8  mil  der- 
ifrån  belägna  Qvickjocksdalen.  Polcirkeln  tyckes 
utgöra  gränsen  för  Saxicola  Rubetra.  I  Jockmock 
fanns  en  familj  deraf  i  Aug. 

Då  under  färdandet  uppföre  Laleå-elfven  in- 
gen Sylvia  hortensis   h varken  sågs   eller  hördes, 

kunde  det  ej  vara  annat  än   med  öfverraskning, 

som    jag    vid  Qvickjock  fick  höra  hela  den  sköna 

dalen  genljuda  af  dess  herrliga    sång.     Här  föie- 
kom  denna  sångare  till  större  antal^   än  Sylvia 

suecica.     Båda  uppehöllo   sig   isynnerhet  på  de 

många  yppigt  bevuxna    holmarna  i  el f varna  Ka- 
rna och  Tarra.    Ehuru  vi  kommo  hit  d.  28  Juni, 

fingo  vi  sällan   höra    Sylvia    suecica   sjunga,  då 

deremot  Sylvia  hortensis  lät  höra  sig  ända  i  ku- 
gusti.    De  med  vidsträckta    och  ogenomträngliga 

saliceta  bevuxna  elfsträn Jerna  utgjorde  förnämli- 
gast vistelseorten  för  den  skygga ,  lifliga  och  vac- 

kra S.  suecica,  och  här  fann  man  henne  häckande 

i  början  af  Juli.    På  fjellen  eller  på   dess  sidor 
såg  jag  den  aldrig;  ej  heller  innan   jag   koni  lill 

Qvickjock.    I  Aug.  och  Sept.  på  hemresan  föie- 
kom  tlen  flyttande  vid  Storsand  (d.  23  Aug.)  vid 
Bredåker,  vid  Luleå   stad    och    lemligen  allmänt 
under  vägen  mellan  Luleå  och  Umeå.    Äfven  såg 

jag  den  i  Ångermanland,  och  jag  tror  mig  halva 

sett  den  i  södra  Helsingland  i  början  af  Septem- 
ber.   De  ställen,  der  fogeln  denna    årstid  vanli- 

gen uppehöll  sig  voro  polaLesåkrai'na. 
Sylvia  Rabecula  gick  ej  öfver  Lappmarks- 

gränsen; men  Sylvia  Trochilus  och  Plioenicurus 
voro  under  hela  vägen  allmänna.  På  uppresan 

hördes  ej  Sylvia  ahietina  förr  än  viil  Skuluber- 

get  i  norra  Ängermardand  (63''),  der  den  sköts 
den  24  Maj,  och  på  den  så  kallade  Skuluskogen 
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hördes  den  allinänt  sjunga.  Vid  Skellefteå  hördes 
den  ock,  och  vid  Råbäcken  funnos  många  par, 

livars  hannar  sjöngo  flitigt  den  9  Juni,  långt  inpå 

natten.  Längre  än  till  66°  n.  br.  går  den  troli- 
gen ej.  Af  Accentor  modularis  syntes  helt  fä; 

dock  både  utom  Lappmarken  och  i  grannskapet 

af  fjellen.  Parus  majoj^  säges  finnas  vid  Jock- 
mock  och  om  vintern  vid  Qvickjock.  Parus  si- 
hiricus  sågs  första  gången  vid  Jockmock,  der  den 

häckade  d.  2l  Juni,  fastän  boet  ej  kunde  igen- 
finnas; sedermera  blef  den  allt  allmännare  och 

Parus  palustris  Mi  sällsyntare;  vid  Qvickjock  fun- 

j  nos  dock  några  par  af  Parus  palustris.  P.  Sibi- 

Sicus  kallas  på  Lappska  "Kaddja-pija",  hvilketord 
betyder  en  fogel,  som  hackar  på  klöfvar.  Då 
Lapparna  slagta  Renar  om  hösten  är  denna  fogel 
Iramme  och  liackar  på  Renklöfvarna  efter  fettet. 

(Parus  sibiricus  sköts  1840  för  första  gån- 
gen af  mig  vidUpsala,  sedermei  a  1842,  båda  gån- 

gerna på  senhösten.    5  st.  inalles  fälldes). 

Reguhis  cr  is  t  ut  US  följde  oss  hela  vägen,  äf- 
ven  vid  Qvickjock,  der  den  är  väl  bekant  biand 
folket. 

Alauda  arvensis  syntes  ej  längre  än  ki  ing  4 
mil  ]N.V.  om  Luleå. 

En  hona  af  den  rara  Alauda  ai pest  ris  fäll- 
des den  20  Juli  på  det  jemna  och  gräsrika  Walli- 

fjellet  bredvid  Qvickjock.  Ehuru  det  syntes  af  fo- 
gelns  nakna  bi  öst  och  mage,  att  hon  egde  bo  i 

grannskapet,  kunde  något  sådant  dock  ej  upp- 
täckas. Ej  heller  syntes  hannen  eller  någon  an- 

nan af  denna  fogelart.  Ingen  hade  någonsin  sett 

en  sådan  fogel  förr.  Hon  var  föga  skygg,  der 
hon  sprang  framför  mig  i  gräset  och  mellan 

stenarna.  Hennes  låckton  var  flöjt-artad  och 
vacker. 

I 
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Emberiza  citrinella  &  hortulana  förekommo 

under  hela  resan  ända  till  fjellen. 
Emberiza  SchoenichLS ,  allmän  i  Lappmarken, 

men  isynnerhet  talrik  vid  Qvickjock  på  holmarna. 

Emberiza  nivalis  '•')  och  lapponica  '••"'•'")  visa  sig  ej 
i  skogarna  eller  dalarna  i  Lappland,  ulan  vid 

sina  flyttningar  och  sträcktåg.  Emb.  nivalis  fö- 

rekom ej  på  de  närmaste  jemna  och  snöfria  fjel- 
len Walli,  Sniärek  m.  fl.;  utan  först  då  man  till- 

rygga lagt  det  2  mil  långa  Walli  och  befann  sig 
i  Walliwaggi,  en  med  snö  och  stenblock  hetäckt 
däld  mellan  fjellspetsarna  Wallispik  och  Gaskaivo, 

på  h  vilka  äfven  fogeln  gick  högt  upp  bland  sten- 
raset  och  snön.  Härifrån  syntes  den  under  hela 

fjell resan  till  Alkavare  och  säkerligen  finnes  han 
ock  på  sjelfva  kölen,  som  ej  ar  långt  aflägse  från 

nämnde  fjell.  Denna  vackra  fogel,  med  sin  Ca- 
nariefogelslika  låckton  och  klangfulla  sång,  gör 

ett  angenämt  afbrott  mot  de  ödsliga,  liflösa  trak- 
ter, som  han  bebor,  och  som  ej  delas  af  andra 

än  några  korpar,  fjell  ripor  och  stensqvättor.  Man 

påstod  med  säkerhet,  att  ej  alla  individer  afsnö- 
spaifven  öfvergifva  fjellen  om  vintern,  ulan  att 
gamla  hannarna  då  ofta  synas  vid  Qvickjock. 
Emberiza  lapponica  synes  vara  ganska  rar  äfven 

i  Lappland.  Tvenne  familjei"  påtiälfade  jag,  af 
h vilka  den  ena  uppehöll  sig  p;i  den  jemna,  med 
Salices  bevuxna  delen  af  Wallifjell,  den  andra 
långt  derifrån  vid  de  jemna,  med  gräs  och  Salix 

myrsinites  bevuxna  stränderna  af  fjällsjön  Alka- 

*)  På  Lappska:  "Ware-Tjilji /'  som  betyder  FjcDsparf; 
torde  afven  vara  Lapparnes  så  kallade:  "Aiics-Tjitji," 
d.  ä.  Helii^  Sparf. 

■*)  "Sami-Tjitji,"  betyder  Lappsparf.  Det  torde  dock 
vara  osäkert  otii  delta  uainn  ej  i  sednare  tider  upp- 

kom mit. 

Il 
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jaur  vid  Alkavaies  fot.  På  förra  stället  fanns  en 

ej  flygfärdig  unge  den  15  Juli  och  på  det  sed- 
nare  en  dylik  den  22  Juli.  Både  de  gamles  och 

ungarnes  låckton  är  en  klar  (något  drillande)  ängs- 
lig h vissling,  som  ej  är  olik  Snösparfvens*  Flyg- 

ten  liknande  den  af  Anthus  pratensis.  Boet  till 

paret  på  Wallifjellet  låg  i  ett  hål  efter  Fjellmös- 
sen  och  bestod  af  torra  grässtrån  och  Renhår.  I 

Jockmocks  prestgård  hade  man  i  April  fångat  nå- 
gra ex.  af  de  der  på  åkrarna  kringflygande  floc- 

karne af  Enih.  lc«pp.  Bland  dessa  hade  det  lyc- 
kats erhålla  en  iefvande,  som  vid  vårt  vistande 

dersLädes,  midsoramarstiden,  förnöjde  oss  med  sin 
herrliga  sång.  Han  sjöng  oförtrutet  natt  och  dag. 
Hans  sång  beslår  af  klara  flöjttoner  blandade  med 

q  vitter  och  liknar  både  Lärkans  och  Hämplin- 
gens;  den  är  stark  och  välljudande,  men  ej  så 

mj^cket  omväxlande.  Han  springer  som  en  Lärka 
på  marken,  men  hoppar  stundom  något  litet.  Lig- 

ger ofta  på  sanden  (mai  ken)  och  h  vilar  öfver  nat- 
ten helst  på  så  sätt.  Badar  sig  i  vatten  med 

passion.  Herr  Kyrkoherden  Ullenius  hade  den 

godheten  att  skänka  mig  denna  fogel ,  då  jag  i 

Aug.  hemreste,  och  lyckligen  har  den  nu  tillryg- 
galagt  omkring  150  mil.  Redan  i  början  af  Aug. 
hade  fogeln  aflagt  sin  vackra  sommardrägt  och 

ikläd  t  sig  en  höst-  och  vinterdrägt,  som  är  lik 
Emb.  Schoenicli  höstdrägt.  Hufvud  of  van,  ryg- 

gen och  öfveigumpen  äro  svartaktiga  med  grå- 
bruna, i  yttersta  kanten  bleka  fjäderkanter;  hals- 
ryggen rostbrun  med  ljusa  fjäderkanter;  hufvudets 

sidoi',  örontrakten  och  ett  streck  öfver  ögat  till 
nacken  rostgula;  mellan  öga  och  näbb  en  ljusare 
fläck. 

Fiån  ögat  bakåt  nacken  går  ett  svart  streck, 
der  det  vidgar  sig,  kröker  sig  omkring  Örat  och 
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up[)går  till  näbb  viken.  Bakom  och  nedanföre 
della  svarta  streck  går  ett  hvitt,  samt  under  det 
åter  står  en  svart  fläck,  h vilken,  liksom  den 

stora  svarta  fläcken  på  kräfvan  och  en  del  af 

halsen,  nu  synas  nog  otydliga  genom  de  hvitaktiga 
och  rostgula  fjäderbrämen  på  alla  fjädrar  å  nämnde 
ställen.  Undre  kroppsdelarna  hvita  med  rostgul 

anstrykning;  på  slaksidorna  med  svarta  och  rost- 
gula fläckar  och  streck.  Näbbet  blekt  köttfärgadt 

med  mörk  spets;  tarsen,  tår  och  klor  svarta.  Iris 
mörkbrun. 

I  bur  är  han  föga  liflig;  underhålles  med 

Canariefrön  samt  frön  af  Trifolium  och  Alopecu- 
rus  pratensis.  Han  tycker  särdeles  mycket  om 
flugor. 

Han  hade  slutat  sjunga  i  slutet  af  Juli,  men 
började  åter  i  INovember  och  höll  uti  3  veckor, 
hvarefter  han  fidlkomligt  tystnat. 

Fr  inbilla  Domestica  går  i  denna  Lappmark 
till  Tjomotis,  der  fjellti akten  redan  kan  anses 
börja;  derifrån  är  5  mil  till  Qvickjock,  men  der 

har  han  ej  ännu  visat  sig.  Frin^illa  Coelehs  fö- 
rekom upp  emot  Lappmarksgränsen,  inom  h vil- 

ken Frin^iUa  Montifrin^Ula  började  visa  sig  häc- 
kande. Vid  Qvickjock  fick  jag  sedermera  se  Bo- 

finken åter,  dock  mycket  sparsamt.  Ehuru  myc- 
ket forskades  efter  FringiUa  jlavirostris ,  var  det 

dock  förgäfves.  FriiigUla  Linaria  åter  började 
visa  sig  pai  vis  först  vid  Bredåker  och  Storsand, 

sedan  i  hela  Lappmarken  allt  allmännare,  ju  när- 
mare man  kom  fjellen,  på  h vilka  hon  förekom 

långt  in  uti  snöregionen.  Fringilla  Spinns  sågs 
vill  Rå  bäcken;  men  sedermera  ingen  gång,  förr 
än  vid  Qvickjock,  der  2:ne  familjer  ujed  full  v  uxna 
uusrar  observeiades  d.  6  Auij.  Man  försäkrade  dock 

att  fogeln  ej  synts  der  lon-,  ej  heller  vid  Jockmock 
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eller  Gellivare.  Pyrrhiihi  vidgar  is  ̂   Corjtlius 
enucleator  och  en  Loxia  beiätta  de  finnas  vid 
Jockmock  och  Ge  11  i  vare. 

1841  på  hösten  sköt  Pastor  Björkman  å  den 
så  kallade  Rosbacken  vid  Qvickjock  2  st.  af  Cohimba 
Turtur.  Båda  uppstoppades  och  bortskänktes, 
(det  ena  ex.  åt  H:r  von  Seth,  som  reste  i  dessa 

trakter  1842,  det  andra  till  Arjeplog)  och  nu  på 
hösten  1843  lärer  äfven  en  liten  flock  ha  varit 

synlig.  Herr  Pastoi*  B.  uppgaf,  att  de  bruka  visa 
sig  om  höstarna,  då  något  starkt  oväder  med  snö 

inträffar  i  fjellen.  De  pläga  komma  nordvest 
ifrån.  Framkomna  till  Qvickjocksdalen ,  bruka 
de  der  uppehålla  sig  en  liten  tid  ,  h varefter  de 

försvinna.  (Sjelf  har  jag  erbällit  en  Columba 

Turtor,  cr^adultus,  från  trakten  af  Hudiksvall ,  der 
den  biifvit  skjuten  i  Juli  1840). 

Tetrao  Bonasia  h  Uragallus  förekomma  ännu 
i  Qvickjocksdalen,  ehuru  sparsamt.  Äfven  till 

dessa  trakter  brukar  det  komma  skaror  af  flyt- 
tande Tjäder.  Tetrao  Tetrix  går  ej  längre  än 

till  polcirkeln;  förekommer  högst  sällan  vid  Jock- 
mock. Att  Lagopus  suhalpina  &  alpina  inom 

Lappiiiarken  äro  talrika,  är  bekant.  '  Dtn  förra 
bar  jag  väl  sett  bland  de  öfveista  backarna  i 

videregionen,  men  ej  högre  opp;  den  sednare  fö- 
lekommer  om  sommaren  äfven  utom  snöregionen , 
så  att  man  i  det  öfversta  af  videreoionen  stun- 

dom  uppskrämmer  båda  arteina  tillsammans.  Fjell- 
ripan  hade  små  ungar  den  25  Juli.  Dalripan 
hade  nyss  kläckt  den  6  Juli.  Dalriphannen ,  som 
med  foi  undransvärdt  mod  vakar  öfver  och  föi^- 
svarar  de  små  ungarna,  tyckes  öfvergifva  dem 
och  makan,  sedan  ungarna  biifvit  3  a  4  veckor 

gamla.  Fjellriphannen  går  såsom  bekant  är  långt 
tidigare  bort  från  dem. 
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Aev  af  Lule  elf;  såsom  vid  Haralds  (66"  20')  vid 
Tjomoli^s  och  vid  foten  af  fjellspetseii  Wallispik 
ofvanpå  fjellplalaen  Walli  biand  de  eviga  snödiif-, 
vorna  och  på  sam  nia  ställe  som  Emberiza  niva- 
lis.  Jag  ansäg  detta  höra  till  undantagen;  men 
fick  göra  erfarenhet  af  motsatsen,  ithj,  att  jag 
mellan  Wallispiken  och  Alkovare  fann  fogelarten 

omkring  den  20  Juli,  parvis  fördelad,  på  flera  stäl- 
len vid  små  fjeilsjöar.  Sålunda  fanns  den  vid 

Ruudnas  och  emellan  Wassja  och  Tjoguurios  m. 
£1.  ställen.  Af  Herrar  Prof.  Boheman  och  Wahl^ 

BERG  erhölls  underrättelse,  att  denna  fogelart  ym- 

nigt förekoin  på  fjellet  Njunnats  vid  <lera$'  besök 
den  28  Juli.  Några  bon  eller  ungar  ertappade 

jag  ej;  men  Lapparna  veta  att  denna  fogei  har 
4  äijo,  och  hafva  gifvit  honom  ett  e^et  uamii  i 

anledning  af  hans  ängsliga  låckton,  neml.  "Tjoug- 
tjuij",  d.  v.  s.  den  som  är  missnöjd  nied  eller 
qvider  öfver  sig  sjelf.     Höst  och^y^r^ ■sjnes  han 

på  sandit^a  stränder  vid  O^vickioct'-' (B^ÖJi^KHANV  
4>    ̂   ̂           ,  ̂   ,     ,  ,  , 

CJiaradriits  MorinelTus  sågs  för'  första  gången 
vid  Skellefteå  kyrka,  der-  2  par  sprungo  på  en  åker 
den  31  Maj,  stadda  på  flytlinng;  sedermeia  sågs 
den  ej  förr  än  på  fjellplaner,  sonr  vom  jemna  och 

sumpiga,  såsom  en  del  af  Walli,  Sniärak,  Alka- 
vare  m.  fl.  ställen.  Fogelns  .  låckton  tycktes  mig 
likna  Lärkans  driit!  Den  15  Juli  sköt  jag  4 

st.,  som  följdes  åt  på  Walli,  de  voro  älla  4  ho- 
mun  Få  en  annan  del  af  fjellet  såg  jag  2:ne 

dnnklädija  ungar  och  modern  släpande  sig  fram- 
för mina  fötter  med  utbredd  st  jer  t  och  flaxande 

vingar.  Ii ka.^om  hon  varit  skadad;  men  sedan  hon 

tyckte  alt  jag  aiiägsnat  mig  nog  långt,    tlög  hon 
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hastigt  tillbaka  till  sina  kära  ungar.  Denna  art 

vistades  merändels  i  grannskapet  af  den  eviga 

snön  och  betydligt  högre  än  Charadrius  aprica- 
riuSf  som  till  stort  antal  kläckte  bland  det  öfver- 

sta  videt  på  Wallifjellet  äfvensom  på  den  sum- 
piga, gräsiga  fjellplan  i  grannskapet  af  Alkavare, 

som  kallas  Tjognosis.  På  samma  ställe  förekom- 
mo  den  22  Juli  några  foglar,  som  enligt  min 
öfvertygelse  voro  Charadrius  helveticus.  De  skilde 
sig  nemligen  tetydligt  i  lack  ton  från  Charadrius 

apricarius,  ty  deras  låckton  var  Ivåtonig  och  ut- 
tryckes  närmast  genom  tu-vyh :  eller  hu-tik  !,  men 
ängslig  och  långdragen  såsom  Brockfogelns  ento- 

niga ply!  eller  vyh !.  Vidare  voro  dessa  ifrå- 
gavarande foglar  ganska  skygga  och  uppQögo 

på  långt  afstånd,  då  åter  Brockfoglarne  endast 
löpte  framföre  oss  bland  tufvorna;  och  slutligen 
skilde  sig  deras  flyg  t  tydligt  från  Brockfogelns. 
Mig  var  det  omöjligt  att  få  skjuta  någon  af  dem. 

En  ung  fogel  af  St  repsilas  collaris  och  en 

gammal  af  Hcematopus  Ostralegus  visades  uppstop- 
pade. De  hade  båda  blifvit  på  hösten  för  några 

år  sedan  skjutna  vid  sjön  Saggat  vid  Qvickjock. 
Grus  Cinerea  syntes  den  29  Aug.  vid  Lule  stad, 
den  10  Juni  vid  Råbäcken,  och  skall  äfven  fin- 

nas vid  Gellivares  stora  myrar.  Numenius  ar- 
quata  observerades  ej,  men  väl  Num,  Phosopus, 
dock  ganska  sparsamt  t.  ex-  vid  Jockraock  den 

20  Juli  och  på  midten  af  Wallifjellets  plan,  i  vi- 
deregionens öfversta  del,  d.  8  Juli.  De  voro  2  och 

mycket  skygga.  För  första  gången  såg  jag  denna 
fogel  på  sin  flyttning,  den  20  Maj,  i  flock  i  södra 
Helsingeland,  och  sedermera  parvis  vid  Umeå  d. 
26  Maj. 

K.       Akad,  Handl.  f843. 



E  U  par  af  ̂Fr^ga  ̂  VétmnihcMi" '  obse  r  ve  ra  d  es 
Llaiicl  videbuskarna  vid  Alkajaur.  De  hade  tvä 
duiiklädda  ungar  dea  22  Juli.  Under  mycket 

qvitter  flygande  kring  oss,  satte  de  sig  ofta  på 
grenarna  i  buskarna.  Hannen  sköts,  sittande  i 

toppen  af  en  buske. 

Machetes  pugnajc  omtalades  såsom  förekom- 
mande i  myrarna  vid  Jockmock  ocb  Gellivare, 

men  ingenstädes  i  så  stor  mängd,  som  vid  Ka- 
resuando. 

Totanus  hypoleucos  '''•)  är  ända  till  Fjeilen  myc- 
ket allmän.  Af  Totanus  ochropus  tror  jag  mig  ba 

sett  ett  par  vid  Råbäcken  den  10  Juni.  Totcnms 

glareola  förekom  ej  sällsynt  utefter  bela  Lule  elfs 
vattendrag;  bade  ägg  vid  Jockmock  ocb  Nelkarim 

d.  20  Juni.  Totanus  Glottis  '•'""'•')  sågs  först  vid  stora Luleå  elf  den  19  Juni,  vid  Jockmock  den  21; 

men  var  i  skock  på  båda  ställena.  Den  förekom 

på  flera  ställen  ocb  bade  vid  Qvickjock  4  dun- 
klädda  ungar  den  30  Juni.  Dess  låckton  är  lju- 

dande, visslande  kli  vi!  eller  kiidi!  Kallas  ock  på 

Lappska  Kli  vi. 

ScoJopax  gaUinago  förekom  vid  Jockmock. 

Den  omtalades  äfven  af  folket  vid  de  stora  sjö- 

arna under  namn  af  "Myrmecker"  (Myr  betyder 
kärr  ock  mecker  gnäggare). 

Scolopax  gallinula  fick  jag  ej  se;  af  Pastor 
Björkman  erböU  jag  en  uppstoppad,  som  ban  året 
förut  i  Aug.  skjutit  vid  Qvickjock. 

Att  PJ ml  ar  opus  hjperboreus  (eller  kanske  fu- 
Ucarius?)  linnes  i  dessa  trakter,,  vid  Qvickjock,  är 

temligen  säkert.      f^^f^d^^^iH  bi  /  .^^Amami_ 

,*}  Skilliti,  Sls.Wlili!  —  af  dess  lålfJ.  ̂ ^.^^       ̂   1^  ,j  . 
^**}  Lciii  Leiu  Lem,  äfven  i  anledning^  af  (féss  läte.' 
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Man  omlalade,  huruledes  en  liteii  sjöfogel  i 
större  eller  mindre  sällskap  om  våren  eller  hösten 
efter  Michaelitiden,  då  kallt  väder  inträffar,  bru- 

kar ligga  på  Saggat  eller  sjön  Miertik.  På  Miertik 
hade  en  större  skock  visat  sig  14  dagar  före  vår 
ankomst  till  Qvickjock  den  28  Juni,  och  de  hade 
då,  likasom  altid,  då  de  visa  sig,  varit  så  ringa 

skygga,  så  späka,  att  man  hade  kunnat  slå  ihjäl 
dem  med  årorna.  Under  simmandet  sägas  de  röra 

hufvudet  fram  och  åter,  och  låcka  h varandra  (en- 

ligt en  karls  härmning  "vicka!  vicka!"  hvilken 
låckton  enligt  Nilsson  tillhör  Ph.  fulicarius).  En 
karl,  som  varit  öfver  fjellen  i  Norrige,  sade  dem 

förekomma  vid  Lofoddens  öar  och  der  kallas  "Haf- 

konge." 
Sterna  caspia  sågs  vid  Sörmjöle  gästgif vare- 
gård i  Vesterbotten  den  26  Maj,  äfven  vid  Umeå 

och  vid  Lule  elf,  2  rnil  från  staden,  d.  28  Aug. 
Lar  US  cunus  sågs  i  flock  vid  Randijaur  den 

24  Juni.  Ett  par  sägs  vid  fjellsjön  Wassjejaur  d. 
21  Juli,  och  folket  hade  årligen  sett  dylika  foglar 

i  fjellen  vid  dessa  och  andra  sjöar,  som  knappt 
under  sommaren  äro  fria  från  is. 

I  slutet  af  April  1842,  hade  man  i  Tjomotis 

observerat  en  fogel  på  taken  och  gården,  som  vi- 
sade sig  mycket  hungrig  och  glupsk.  Som  den 

såg  underlig  ut,  sköts  den,  besågs  och  kastades 

upp  på  en  vind,  der  den  torkade;  nu  framleta- 
des den  och  visades  —  och  det  var  Lestris  po- 

marina.  Troligen  är  det  Lestris  parasitica  eller 
BufFoni  som  af  Svenskar  och  Lappar  kallas  Skaiti 
eller  Skaoli,  och  som  säges  finnas  på  fjell  i  detta 
grannskap.  Vid  Rissabäcken  och  Alkavara  pläga 

h varje  år  några  par  Skaoli  häcka,  som  alltid  för- 
följa dem  som  komma  i  deras  grannskap.  Nu 

skall  det  hafva  funnits  en  der  äfven,  då  jag  gick 
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(ler  iorbi,  den  jag  dock  ej  fick  se.  Ett  ägg  såg 
jag  dock,  som  blifvit  sönderhackadt  af  korpen,  och 

detta  ägg  var  af  fiskmås-äggs  storlek,  grågrönt 
med  mörkbruna  fläckai'.  Pastor  sade,  att  dessa 
Skaoli  hafVa  ett  par  långa  smala  pennor  i  stjerten. 

Cjgnus  niusicus  visar  sig  isynnerhet  om  vin- 
tern pä  de  stora  sjöarna  t.  ex.  sjön  Purkijaur,  då 

dess  stora  elfmynningar  ej  tillfrysa.  Om  somma- 
ren vistas  de  på  samma  ställen  som   följande  art. 

Anser  se^^etuni,  kJäcker  i  mängd  på  Gelli- 

vares  stora  myrar  och  "man  kan  under  ruggtiden 
slå  ihjäl  så  många  man  tror  sig  jOni  ̂ itt  kunna 
hembära. 

Anser  Leucopsis  förekommer  i  största  mängd 

under  sommaren  vid  sjön  Wihrijaur,  norr  om  Su- 
litjelma ,  der  hon  kläcker  och  ruggar,  men  skall 
vara  ganska  svår  att  åtkomma.  (Om  A.  albifrons 

har  jag  ej  kunnat  få  någon  upplysning  i  dessa 
trakter). 

Anas  Boschas  &  Crecca  följde  till  fjellen,  li- 
kaså A»  Penelope  i  mängd. 

Anas  acuta  kläcker  vid  Tjomotis  och  Qvick- 

jock  fast  ej  i  stort  antal.  >^=v.^/A\lt 
Fidh^uhi  cristata  sågs  isynnerhet  på  den  syd- 
liga delen  af  Luleå  elf,  då  deremot  Ful,  ni^ra  ej 

sågs  i  flockar,  förr  än  vid  Lilla  Luleå  elf  och  på 
sjöarne  till  foten  af  fjellen.  FnI.  fusca  fanns  i 
flock  i  Jockmocks-traklen ,  men  ej  längre  opp. 

Faligula  Claw^ula  sågs  under  hela  resan.  Om 
denna  art  berättades  följande:  Under  det  Pastor 
Björkman  med  en  dräng  vistades  vid  en  sjö  för 

att  skjuta  Svärtoi-,  fuigo  de  från  sitt  gömställe 
bland  videbuskarne  se  en  kniphona  helt  oförmo- 
dadt  slå  ned  i  vattnet  nära  invid,  samt  straxt 

deipå  flyga  upp.  De  trodde  Knipan  blifvit  dem 
varse  och  derföre  så  hastigt  flugit  upp;    men  då 
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de  noga  re  sågo  iiLmed  valteiiylan  iiiigo  de  se  en 

liten  nykläckt  unge  ligg;»  på  samma  slalle,  h var- 
ifrån knipan  npptlugil.  De  undrade  nu;  på  hvad 

vis  ungen  kommit  dit,  då  kniphonan  helt  hastigt 

för  andra  gången  ku m mer  oeh  slåi-  ned  på  sam- 
ma ställe,  uppflyger  och  qvarlemnar  ål  er  en  liten 

unge.  Ej  heller  nu  kunde  det  upptäckas,  huru 
de  små  ungarna  blifvit  ditförda;  men  vid  tredje 
gången,  som  knipan  kom  tillbaka,  sågo  de,  alt 
hon  höll  sitt  hufxud  i  en  besynnerlig  krok,  och 

vid  de  följande  gångerna  upptäcktes,  att  modern 

förde  ungen  under  halsen,  uti  en  ögla ,  som  bilda- 
des af  hufvudets  och  näbbens  krökning  mot  brö- 

stet. Denna  berättelse  öfrerensstämmer  också  med 

hvad  som  omtalades  af  en  nybyggare  om  Knipans 
tnnisporterande  af  sina  ungar  ned  från  höga  tiäd. 

F,  giacialis^)  fanns  i  grannskapet  af  fjellen  och 
på  desamma,  i  små  sjöar,  hvilkas  bräddar  stundom 
hela  sommaren  äro  belagda  med  is.  Jag  såg  henne 
i  små  flockar  på  Alkajaur  och  flera  ställen. 

Mer  glis  Merganser  &  Serrator  funnos  hela 
vägen  mellan  Lule  och  Qvickjock,  i  mängd.  Elt 

ex.  Mergiis  Albellus  erhölls  uppstoppadt  i  Piteå 

der  det  förra  våien  blifvit  fäldt.  Colymhus  ar- 

cticiis  förekom  på  alla  vattendrag,  men  i  förvå- 
nande mängd  på  de  större  sjöarna  vid  Skalkajaur 

&  Saggat  m.  fl.  Man  kunde  här  se  10 — 12  st. 

på  en  gång  flygande  omkring.  Coljmbiis  septemtri- 

onalis-'-^)  sågs  älven,  men  ej  i  så  stor  mängd,  som 
föregående  art.  (Jag  är  frestad  att  tro  det  tju- 

tande lätet  vara  gemensamt  för  båda  arterna;  och 

att  Col.  aret.  äfven  eger  ett  kacklande  läte,  hvil- 

*)  "A.Ang-geckr  - 
*)  Col.  arcticiis  kallas   på  Lappska  "Tawik";    Col,  8ep- 

tentrionalis,  "Kon  ti."  oh^*i'  t^^o 
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ket  är  likt  det,  som  Col  septemtr.  låten  höra  un- 

der flyg  ten).  Col.  aret.  förekom  ock  på  Alkajaur 
den  23  Jtdi.  På  Storholinen  i  Saggat  hade  ett 

par  kläckt  i  en  liten  käin  och  hade  2:ne  uti  gar, 
som  de  voio  mycket  rädda  om.  Man  har  påstått 

att  ''Lommen  skulle  hacka  ihjäl  den  ena  ungen." 
(Nn.ssoNs  Fauna  pag.  501.  del.  2). 

Sammanställning  af  de  vid  Qickjock  och  på  fjeU 
len  der  omkring  f  örekommande  fogelarter. 

A  häctande  vid  Qvickjoct  eller  i  Barrträdsregioncii. 
B       —        i  Björk-,  Vide-  ocli  Snöregionen. 
C       —        sporadiskt  förekommande. 
*  enligt  uppgift  på  stället  af  Herr  Pastor  Björkmän  m.  fl» 

Tecknet  -{-  betyder  jakaade;  O  nekande. 

A B G 

"•••  Falco  Gyifaico 
0 + 0 

—  peregrinus 
0 + 0 

—  Lithofalco + 0 0 
—  Tinnunculus 0 0 

—  Palumbaiius + 0 0 
—  fnlvus + 0 0 
—  Haliaétus + 0 0 

—  Lagopus + + 0 

^-\Strix  nyctea 
—  nisoria 

0 + 0 

+ 0 0 
*  —  Bubo + 0 o 

BrachyotLis 0 + 0 

—  lapponica + 0 0 

'^Cuculus  canorns 0 0 + 
Pions  Martins 0 0 
—  major + 0 0 

—  tridactylu.s 0 o 

'"^  Slum  US  vulf>aris 0 0 

4- 
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CorvLis  corax 
—  cornix 

— •  frugilegus 
Garriilus  iiifanstus 

^  —  glandariiis 
Cypselus  apus 
Hirundo  rustica 
—  urbica 

riparia 
Muscicapa  grisola 
Lanius  excubitor 

Turdiis  pilaris 
—  iliacus 

—  torquatus 
Cinclus  aquaticus 
Motacilla  alba 
— '  flava 

Allt  hus  pratensis 
—  arboreus 

Saxicola  oenanthe 

Sylvia  hortensis 

)  —  suecica 

phoeiiicurus —  trochilus 

Acceiitor  inodularis 

••Parus  major 
— -  sibiiicus 

— -  palustris 
Recrulus  cjislatus 

Alauda  alpestris 
Eriiberiza  citrinella 

— f\  bortulana 
—r  scboeiiiclus 
—  liivalis 

—  lappouiga 

k 

XJ 

r 

0 -T- 0 
0 o 

-f 

o 0 + 
+ 0 0 
o 0 

+ 0 0 

+ 0 0 
o 0 

+ 0 0 
+ 0 0 
0 

■f 

0 

.+ 

0 0 
+ 0 0 
+ + 0 

-1- 

0 0 
+ o 0 
+ 0 o 
o 

-f 

0 
+ 0 o 

+ 0 
+ 0 0 
+ 0 0 
+ 0 o 
+ 0 0 

0 0 
o 0 + 
+ 0 0 
+ 0 0 

0 0 
0 + 0 
+ 0 0 

ö 0 

+ 0 0 
0 0 
0 + 0 
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D    a     A  ABC 

oFriiigilla  coelebs  fiignsip  sli^iiii O 

Ö  moiilifiingilla  'srgpsl^  Q—  O 
O  —C  linaria  B*j|:r3M0 
O  — C  spiiius  loJg^sa  O-  O 
©Coläniba  lurtur  -  QsduO ?  + 
öTetrao  bonasia  ^^^^  Q  O 

—  urogallus  _j-  Q  (j 
Lagopns  subaipina  +00 

—  alpina  O  +  O 
Cliaradrius  lijaticula       O      +  O 

—  morinellus^  ^  7  '  4.  O 

_    apricarius  t^  '^'^^^»""^'^"^'O —  helveticus  O  +?  O 

Strepsilas  cullaris  O  O  + 
Haematopus  oslralegus  O  O  + 
Numenius  phoeopus  O  +  Q 
Tringa  Teiuniinckii  O  O 

Tolanus  liypoleucos  ̂ ^'^'^  O 

—  glareola  ^-|\^''~Ö  O 

—  glotlis     ̂   4- '  'O  O 
'••'Scolopax  galliiiago  +0-0 

—  gallinula  J^^^,,^^^^^^^^^ '  Pbaiaropus  byperboreus  O  +7  4- Larus  canus                  0  +  0 

'  Lesti  is  Buffonrr  vel  pa- 
rasitica?  0+0 

,      —    pouiarina              0  0  + 
:a[Iåcl Anser  albifrons  0  +  0 

)iöl              boschas  +00 

o 

nigi  a  f      O  O 
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ABC 

Fuligula  clangula  +     O  O 

—  glacialis       ̂ lOrnui^.-    +?  O 

Mergus  merganser       ̂ ihj^^l  Q  Q 
—  serrator  4-     O  O 

Colymbus  arcticus       L<i+cu  O?  O 

—  septemtrionalis  -^^'U-iii/l    O  O 

Bland  Amphibiér  har  Zootoca  vivipara  blif- 
vit  Funnen  genom  hela  Lule  Lappmark  ända  upp 
i  videregionen,  t.  ex.  på  Wallifjellet,  der  den  togs 
den  3  Juli  af  min  resekamrat  Stud.  Andersson. 

Både  Vipera  berus  och  Coluher  natrix  sades  fin- 
nas på  solsidan  af  fjellet  Gaskaivos  branter  och 

på  de  steniga,  för  solen  liggande  stränderna  af  Sag- 
gatjaur.  Dock  skulle  de  vara  sällsynta.  Råna 

temporaria  fanns  allmänt  vid  Qvickjock  och  syn- 
tes på  fjellen  till  Björkregionen.  Af  detta  sist- 

nämnda djur  funnos  ovanligt  ljusa  färgförändrin- 
gar i  dessa  trakter,  och  några  sådana  exemplar 

hemfördes  af  Herr  Professor  Boheman. 

Af  de  Fiskarter  som  förekommo  i  Lule  elf 

och  vid  Qvickjock  har  det  lyckats  mig  erhålla: 

Salmo  Salar  j  allestädes  kallad  **Lax**,  före- 
kom i  lilla  Lule  elfs  vattendrag  till  trakten  af 

Jockmocks  prestgård,  der  den  hindras  från  vidare 
framträngande  genom  det  öfver  en  klippliäll  rakt 

nedstörtande  vattenfallet  "Akkäts-korso."  Vid  Ede- 
forssen  fiskas  den  största  mängd  lax  i  denna  (Lule) 
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elf.    Det  stora  och  bekanta  vattenfallet  "Harspråii- 

get"  ("Njommel-Saskas")  torde  väl  utgöra  gränsen 
för  dess  längre  uppstigande  i  stora  Lule  elf. 

Salnio  Ocia,  öfverallt  känd  under  namn  af 

"Åckla",  förekorn  i  de  flesta  strömmar  genom  hela 
INorrland  från  Elfkarlebj  till  Luleå. 

Salmo  TruttUy  på  Svenska  Börsting,  på  Lapp- 
ska Tatmock,  fanns  ända  till  Qvickjock  och  sades 

leka  i  medlet  af  September. 

Salmo  alpifius,  Röding.  Af  denna  fiskart  fö- 
rekommo  2:ne  färgförändringar,  neml.  Röda  Rö- 

dingar, som  på  lappska  kallas  "Raoto"  och  Bläcka 
eller  Ljusa  Rödingar,  "Skido'\  Skillnaden  dem 
emellan  bestod  deruti,  alt  den  blodröda  färgen  på 

Raoto,  var  på  Skido  helt  ljust  köttfärgad,  eller  att 
Raoto  var  mera  bjertfärgad  än  Skido.  De  blodröda 

Rödingarna  funnos  blolt  i  de  vattendrag,  som  lågo 

på  fjellen  uppe  i  snöregionen,  och  utgjorde  den 
enda  der  förekommande  fiskarlen.  Här  uppe  finnes 

denna  fisk  i  nästan  alla  sjöar,  strömmar  och  bäc- 

kar t.  ex.  i  Alkajaur  och  Wihrijaur,  der  Lapp- 
folk slagit  sig  ned  och  under  sommaren  endast 

lefva  af  Rödii^gsfiske.  Deremot  finnas  de  bläcka 
Rödingarna  i  de  nedre  vattnen  i  trädregionen  och 
bygden,  såsom  i  elf  varna  Karna  och  Tarra  samt 

sjön  Saggat.  Ju  längre  inom  snögränsen  man  kom- 
mer, desto  blodrödare  blir  färgen  på  Rödingens 

sidor  och  buk,  desto  svartare  på  lyggen,  till  dess 

den  når  sin  största  höjd  i  de  vattnen  i  hvilka  äf- 
ven  under  sommaren  is  och  snömassor  flyta,  och 

ju  längre  man  kommer  ned  i  dalarna,  desto  lju- 
sare och  mindre  skönt  färgad  blir  denna  fisksort. 

Med  vattendraget  följer  Rödingen  ned  i  flera  af 
de  stora  sjöarna,  t.  ex.  Skalkajaur  och  Parkijaur. 
Rödingen  leker  i  medlet  af  September. 
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Till  det  (i  Nilss.  Prodr.  Ichthj^ol.)  träffande 

uttrycket  "Caro  ruberrima,  delicatissima"  kunde 
man  väl  lägga  Piscis  pulcherrimus. 

Salnio  Jario,  lappsk.  "Kaddi-Wiejik",  finnes 
i  Qvickjocks  bäckar  och  elfvar  upp  i  björkregionen. 

IVijmallus  vulgarisy  Harr,  fanns  från  hafvet 
ända  upp  till  fjellen. 

Coregonus  alhula  är  dock,  från  Qvickjock  till 

Luleå  stad,  den  allmännaste  fisken  och  utgör  un- 
der sommaren  till  större  delen  nybyggarnes  föda. 

Lek  lid  i  December.  "Siken"  är  i  Lappland  både 
större  och  bättre  än  en  öfriga  delar  af  Sverige. 
Osäkert  torde  väl  dock  vara,  om  ej  under  denna 
Sik  inbegripes  ännu  en  annan  art,  ty  han  uppnår 
här  i  Lappland  en  storlek,  som  betydligt  öfvergår 
den  för  Coreg.  albula.  Nybyggarne  talade  äfven 

om  en  Sik  under  namnet  "Ruotak",  som  skulle 
vara  olik  den  vanliga. 

Cjprinus  alburnus ,  i  Saggatjaur;  lektid  i  slu- 
tet af  September. 

Cjprinus  phoxinus  fanns  vid  Qvickjock  i 

Kama  elfveii  och  på  flera  ställen ,  äfven  vid  Jock- 
mock. 

Cjprinus  grislagine  j,  i  Lule  elf  äfvensom  i 
de  flesta  andra  Norrlandsströmmar. 

Esojc  lucius ,  Gadus  lota^  Per  ca  jluviatilis 

och  Cottus  gobio  funnos  alla  vid  Qvickjock. 
Gudus  lota  lärer  finnas  i  stor  mängd. 
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OF  VER 

P.   VON  AFZELIU>S, 

KONUNGENS   F.   ARCHIATER,    KOMMENDÖR   AF  KONGL. 
WASA  ORDENS  ST.  KORSS   OCH  RIDDARE  AF  KONGL. 

NORDSTJERNE  ORDEN. 

Petrus  Afzelius  föddes  i  Larfs  forsa mliiig  i 

Weslergöthlaiid  den  14  Dec.  1760.  Hans  fader 

var  Kontraktsprosten  Mag.  Arvid  Afzelius,  Kyr- 
koherde i  La  rf,  och  hans  moder  Catharina  Bris- 

man. Han  var  den  yngste  af  de  tre,  från  detta 

presthus  utgångne,  såsom  vetenskapsmän  utmärkte 
bröderna  Afzelius,  af  hviika  den  äldste,  Adam, 

gjort  sig  känd  i  botanikens,  och  den  andre  i  ord- 
ningen, Johan,  i  kemiens  annaler. 

Föräldrarnes  önskan,  att  den  yngste  sonen 

skulle  egna  sig  åt  prest-kallet,  ehuru  för  denne 
egande  ett  för  stort  värde,  att  likgiltigt  åsido- 

sättas, måste  dock  vika  för  de  naturfallenheter, 

som  hos  honom  utvecklades,  sedan  han  efter  fyra- 
årigt vistande  vid  Skara  gymnasium  ̂   1777  be- 
gynt sina  studier  på  ett  friare  fält  vid  Univer- 

sitetet i  Upsala.  Hans  håg  vände  sig  en  gång 
för  alla  åt  läkarevetenskapen,  och  hvad  som  i 

början  af  denna  lärohana  faller  så  mången  yng- 
ling motbjudande,  anatomiens  studium,  blef  för 

honom  under  den  utmärkte  Adolf  Murrays  led- 
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ning,  så  lockande,  att,  oakladt  Föräldrarnes  ut- 
tryckta misshag  öfver  denna  riktning  af  hans 

studier,  lian  likväl  icke  kunde  förmå  sig  att  af- 
brjta  (len.  Men  sedan  han  sålunda  bestämt  det 
framtida  målet  för  sin  verksamhet,  inskränkte 

han  sig  derföre  icke  till  en  ensidig  utbildning 
för  dess  ernående,  utan  omfattade  först  med  all- 

var de  till  den  filosofiska  graden  hörande  läro- 
ämnen och  blef  den  17  Juni  1782  Philosophiae 

Maofister:  aflade  i  slutet  af  samma    år  Medicine o 

kandidat-examen,  och  sedan  han  det  följande 
året,  under  6  månader,  förrättat  underkirurgs- 

tjensten  å  Serafimer-Lasarettet,  absol  verad  es  i 
slutet  af  1783  Licentiats-examen,  och  kort  der- 

efter  disputerades  pio  gradu  medico. 

Det  öppnades  nu,  1784,  för  honom  ett  till- 
fälle alt  få  besöka  främmande  länder.  Gustaf 

III,  som  då  vistades  i  Rom,  hade  kallat  till  sig 

såsom  själasörjare,  då  varande  Oidensbiskopen 

Baron  Taube,  med  h vilken  Afzelius  gjorde  säll- 
skap till  verldens  gamla  hufvudstad.  Efter  ett 

kort  vistande  der,  begaf  han  sig  till  Neapel,  der 
han  icke  eller  länge  uppehöll  sig  och  tog  i  Aug. 
sjövägen  derifrån  till  Marseille.  Under  resan  från 

denna  stad  till  Lyon,  blef  han  så  häftigt  anfal- 
len af  cholera  sporadica^  att  han  icke  kunde 

följa  diligensen,  utan  afsattes  i  en  bondkoja, 
oförmögen  att  något  bestämma  om  sin  helsovård. 
En  närboende  hofslagare  blef  hans  läkare  och 

med  en  portion  teriak  lackades  denne  att  efter 
några  dagar  så  vida  återställa  honom,  att  han 

kunde  transporteras  lill  Vienne,  der  hans  till- 
frisknande bättre  kunde  vårdas.  Han  begaf  sig 

derifrån  till  Lyon,  der  han  en  tid  dagligen  följde 

sjukvården  på  Hotel  Dieu,  gick  sedan  Rhoneflo- 
den  utföre  till  Marsedle,  och  derifrån  öfver  Nimes  , 
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Moritpeillér,  Touloiise,  Bordead^l  Toars  och 
Orleans  till  Paris,  dit  han  ankom  i  Jan.  1785. 

Under  9  månaders  vistande  derslädes,  följde  han 

sjukvården  på  hospitalerna  och  bivisiade  de  be- 

römdare lärarnes  t.  ex.  Desoults,  Baudelocque's 
m.  fl.  föreläsningar.  I  Oktober  s.  å.  gick  han  Öf- 
ver  Calais,  Dower  och  London,  der  vistandet 

gjordes  kort,  till  Edinburg,  b  va i  est  ban  uppe- 

höll sig  ett  akademiskt  åi-,  med  flitiga  medicin- 
ska studier,  b  varunder  ban  afbörde  Cullens  och 

Gregory's  föreläsningar  i  läkarevetenskapen,  samt 
Josepii  Bi.acks  och  HorE's  i  kemien.  Efter  en 
fotresa  i  Englaud  sommaien  1786,  återkom  han 
i  Augusti  till  fäderneslandet.  Under  tiden  hade 

ban  blifvit  den  14  Juni  1785  promoverad  till 
Medicine  Doktor  och  den  7  Februari  1786  ut- 

nämd  till  Medicine  Adjunkt  vid  Universitetet  i 

Upsala. 
1788  blef  han  förordnad  till  Kirurg  vid 

Nosocomium  Academicum,  och  erhöll  derjemte 
Assessors  titel;  den  27  Maj  s.  å.  blef  ban  utnämd 
till  Regementsläkare  vid  Lifgardet  till  bäst,  med 

bibehållande  af  sin  Adjunkts-beställning  och  beor- 
drad att  genast  åtfölja  regementet  till  Finland. 

Ehuru  han  ej  sökt  denna  befordran,  hvilken  lika 
litet,  som  militär-läkarekallet  i  allmänhet,  öfver- 

ensstämde  med  hans  böjelser  och  planer,  undan- 
drog han  sig  likväl  ej  densamuja.  Under  fält- 
tåget utvecklade  Afzelius  så  ovanlig  skicklighet, 

pålitlighet  och  drift,  att  han  i  böljan  af  1789 

blef  Fältläkare  och  i  Sept.  s.  å.  Öfver-Direklör 
för  armens  medicinalverk. 

Behofvet  af  Underläkare  vid  armen  hade 

blifvit  uppfjldt  genom  antagande  af  mindre  kun- 
niga, raerändels  Tyska  eller  Engelska  badarelär- 

Ivttgar,  hvaraf  följde  stora  ölägenheter   vid  sjuk- 
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skötseln.  Detta  föranledde  Afzelius  att,  under 

ett  kort  besök,  mot  slutet  af  1789,  i  Upsala  och 
Stockholm  söka  organisera  undervisningsanstalter 
för  bildande  af  underläkare,  som  åtminstone  skulle 
hafva  det  företrädet,  att  de  kunde  tala  svenska 

språket.  År  1791  fick  Öfver-Direktören  Afze- 
lius tra;.  »ort,  från  Regementsläkare- tjeiisten  vid 

Lifgardet,  till  den  vid  Helsinge  regemente.  Då 
året  derpå  Gustaf  III  föll  för  en  lönnmördares 
kula,  blef  Afzelius  kallad  att  biträda  vid  det  få- 

fänga försöket  att  rädda  Konungens  l\L  —  Göro- 
målen  vid  Universitetet  och  det  vidsträckta  för- 

troende Afzelius  åtnjöt  såsom  läkare,  hindrade 

honom  att,  längre  än  till  1795,  fortfara  med  Re- 

gements-läkare-tjensten,  från  h vilken  han  då  be- 
gärde och  erhöll  afsked.  Han  emottog  året  derpå 

Intendents-  och  Brunns-läkare-befattningen  vid 
den  Universitetet  tillhöriga  Sätra  helsobrunn.  Då 
Medicine  Professorn  J.  G.  Acrel  1799  för  sin 

förstörda  helsas  skull  erhöll  tjenstledigbet,  för- 
ordnades Afzelius  att  bestrida  de  till  professio- 

nen hörande  åligganden.  Acrel  hade  som  lä- 
rare i  läkarevetenskapen  varit  oöfverträfTad  ,  och 

om  Afzelius  icke  fördunklade  sin  föregångare,  så 
kan  det  dock  icke  bestridas  att  han  i  mycket  öf- 

verträffade  honom.  Hans  föredrag  väckte  bos 

åhöraren  ett  intresse  för  saken  och  ägde  en  kl;ir- 
het  i  framställningen,  som  få  lärare  till  lika  grad 

upphunnit.  Den  lifllga  och  varma  tillgifvenhet , 
som  alla  Afzelu  lärjungar,  under  deras  fortsatta 

bana,  för  honom  oafbrutet  hjst,  vittnar  tillräck- 
ligt om  hans  ovanliga  egenskaper  såsom  lärare. 

Efter  Acrel  utnämdes  han  den  5  Oktober 

1801  till  Medicinae  theoreticae  et  practicce  Pro- 
fessor samt  Praefectus  Nosocomii  i  Upsala,  h vil- 

ken 
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s  k  ap  cvf  e  iTi  e  r  i  L  u  s,  begä  r  d  e  öch  t  h  o  Fl  ti  fMk  éd^  ':iYMå 
bibehölls  såsom  ledamot  af  Consistoriiim  i\cadi^ 
miiliim  öél* -^Medicinska  Facullelen,  samt  susoffi 
Praefectus  Nusocomii,  bvilkeji  sednaie  befattni^lf 
han  bibehöll  till  år  1831. 

*gf|f^||jj4  qqIj  före  denna  Ijenstelid  hau  .  han  falt 
åiskilliga  andra  uppdrag,  bland  h vilka  må  nämn^| 
följande:  Vid  den  fara  för  gula  febern,  som  180+ 

yppades  och  som  föranledde  företagandet  af  karan- 

laii|'-|nstalter  vid  KänsÖ,  blef  Afzelius  väsend^-' ligt  äiivänd,  såsom  den  der  borde  föreslå  de  me- 
dicinska åtgärderna,  och  uppsatte  förslaget  till 

karantäns-förordningen  af  den  7  November  1806. 
Han  kallades  1812  till  tjenstgörande  Lifmedikus 
hos  då  varande  Kronprinsen,  sedermera  Konung 

CarT'  XIV  Johan,  i  hviiken  befattning  han  fort- 
for till  våren  1815.  I  flera  då  för  handen  va- 

rande komileers  arbeten,  som  rörde  sjukvård  ocli 

fattigvård,  beordrades  iVrzELms  att  deltaga,  och 

han  utsågs  derjemte  1812  till  General-iiispektör 
öfver  armens  medicinalvård,  i  hvilket  afseende 

han  gjorde  vidsträckta  resor  i  åtskilliga  delar  af 

landet.  Vid  tillträdet  |till  eLifmedici-beställniQ-| 
gen  hos  Kronprinsen  Carl  J  o  fi  a  n  er  1 1 öl  I  Af- 

zelius Förste  Archiaters  fullmakt  och  upphöjdes 
den  8  Ang.  1815  i  adeligt  stånd,  h varefter  han, 

vid  introduktion  på  Riddarhuset  den  8  Augusti 
1816,  antog  namnet  von  Afzelius. 

r    v.  Afzflius  hade^  utom  de  redan  anförda  ut- 

märkelserna i  tjensteväg,  erhållit  följande  andra. 

Han  uUiämdes  1808  till  Riddare  af  Nordstjerne- 

C^:xijns|€H|fe^ erhöll  1828  Ordens-korset  briljanteradte 

llMboéil^Äil^iiiendör  af  Kongl^ 

K^V:  -éhad.  Handl.  i843.  27 
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Wasa-Oicien  ocli  löljantle  år,  vid  tillfälle  af  Dok- 

tors-promolion,  hvarvid  v.  Afzelius,  ensam  qvar- 
lefvande  af  dem  som  1785  promoverades,  hälsa- 

des såsom  Jubeldoktor,  erhöll  han  Kongl.  AYasa- 
Ordens  St.  Kors,  och  deputerade  af  Svenska  Lä- 

karesällskapet öfverlemnade  till  honom  en  me- 

dalj i  guld  af  14:de  storleken,  som  sällskapet  lå- 
tit prägla,  h vilken  på  åtsidan  har  hans  väl  lyc- 

kadebröstbild, med  hans  valspråk:  "prudenti  au- 
dacia'\  och  på  frånsidan,  inom  en  af  ek  och  la- 

ger flätad  krans,  följande  inskrift:  Petro  v.  Af- 
zELio  per  L.  annos  Doctori  meritissimo.  Soc.  Me- 
dicor.  Svec.  MDCCCXXXIV. 

Mätt  af  år,  men  med  till  sista  stunden  be- 
hållna själskrafter,  afsomnade  v.  Afzelius  den 

2  December  1843. 

v.  Afzelius  var  en  man  af  reslig  växt,  med 
allvarsamma  men  eldiga  drag,  ägde  i  hög  grad 
gåfvan  att  uttrycka  sig  på  en  gång  intressant  och 
behagligt,  men,  utan  all  omväg,  rakt  på  saken  i 
allt.    Han  var  en  af  Sveiioes  lärdaste  läkare  och o 

mera  än  vanligt  hemmastadd  i  läkare-konstens 
hjelpvetenskaper.  Utom  en  vidsträckt  allmän 

lärd  bildning,  hade  han  i  anatomi  och  kemi  kun- 
skaper, som  skulle  hafva  hedrat  en  lärare  i  dessa 

vetenskaper.  Den  Svenska  kemiska  nomenklatur, 
som  vid  den  anliphlogistiska  kemiens  införande 
blef  nödvändiga  uppgjordes  af  honom,  gemensamt 
med  då  varande  Kemie  Adjunkten  Ereberg,  och 
har  sedan  med  föga  ändring  varit  följd.  ̂ led 
allt  detta  ägnaile  han  såsom  föi  Tattare  sin  penna 
mest  åt  administi ati va  ämnen  och  har  efterlem- 

nat  i  tryck  vida  mindre  än  man  kunnat  vänta 

af  så  stora  snillegåfvor.  Hans  föreläsningar ,  oak- 
tadt  de  gåfvos  i  form  af  fritt  föredrag,  voro  förut 



tiieti  omsorg  redigerade,  i  ett  vackert  och  rent 

språk  ocli  med  mer  än  vanlig  klarhet. 

Han  var  sedan  den  11  Jan.  1790  gift  med 
Wendela  Catharina  Sidrén,  dotler  af  Med.  Prof. 

i  Upsala  J.  Sidrén.  Hon  afied  1816,  efter  26-årigt 
äktenskap.    Deras  Barn  äro: 

Jonas  Arvid,  f.  Expeditionssekreterare,  Ge- 
neral-konsul i  Pommern  och  Mecklenburg 

Schwerin. 

Pehr  Wilhelm,  Phil.  Mag.,  Bibiiothekarie 
vid  Universitetets  bibliothek. 

Catharin  Helena,  Enka  efter  Biskopen  Dok- 
tor Lundblad. 

Wendela  Jacobina,  ogift. 

v.  Afzelius  var  ledamot  af  följande  inhem- 
ska lärda  Säilskaper: 

Kongl.  Vetenskaps- Akademien,  hvars  Praeses 
har  var  1812,  då  han  nedlade  Praesidium  med 

uppläsning  af :  Strödda  anmärkningar  öfver  or- 
sakerna till  menniskoslägtets  artförändringar, 

hvilka  af  honom  icke  till  tryckning  aflemnades; 

Kongl.  Krigs-Vetenskaps-Akaderaien ; 
Vetenskaps-Societen  i  Upsala; 

Vetenskaps-Sällskapet  i  Trondhjem. 

'  -  Af  Kongl.  Sundhets-kollegium  kallades  han 
1811  till  dess  heders-ledamot. 

Flera  Länehushålls-Sällskaper  hafva  gjort  sig 
en  ära  af  att  få  införa  hans  namn  bland  deras 
ledamöters. 

Af  utländska  Lärda  föreningar  var  han  le- 
damot i  följande: 

Edinbursh  Royal  Societv.     •  i  \t  \ 

American  Fhilos.  Society. 
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Society  of  Science,  Philadelpliia. 
Societé  niedicale  cle  Monlpeiller. 

—     .    —       de  Marseille. 

Societé  d'hisloire  naturelJe  de  Paris. 

Hans  tryckta  arbeten  äro: 

1.  Underrättelser  för  de  Embetsmän,  som 

göra  tjenst  vid  Quarantaines-inrättningen  på  Känsö. 
Götheb.  1804. 

2.  Underrättelse  för  inbyggarne  på  vestra 
kusten  af  Sverige  om  hvad  de  böra  iakttaga,  för 
att  undvika  den  farliga  sjukdom,  som  är  gängse 
i  Spanien  och  på  andra  ställen.    Götheb.  1804. 

3.  Underrättelse  för  Upsala  Läns  innevå- 
nare om  den  rötfeber,  som  fått  namn  af  fält- 

sjuka m.  m.    Ups.  1809. 

4.  Utlåtande  till  Med.  facultetens  protokoll 

den  14  Mars  1810,  huruvida  det  är  nödigt,  möj- 
ligt och  nyttigt,  att  vid  Rikets  Uni versiteter  för- 
ena theologiska  och  medicinska  vetenskapernas  lä- 

rande för  blifvande  Prestmän.    Stockh.  1810. 

5.  Bref  till  Öfver-Direk tören  Theel  om  nå- 

gra huf vudskador,  observerade  på  Hotel  de  la 
Gharité  i  Paris  ocb  om  sjukvården  på  Hotel  Dieu 

i  Lyon.    Läk.  och  Naturforskaren  T.  6. 

6.  Bref  från  Edinburg  om  sjukskötseln  der- 
städes. 

7.  Beskrifning  på  ett  nytt  instrument  lill 
moderpolypers  underbindande. 

8.  Berättelse  om  några  anevrismers  obser- 
verande i  Paris. 

9.  Bref  från  Edinburg  om  Hospitalets  sta- 
tuter, kurmeloder  m.  ni. 
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10.  Bref"  oQi  cbiriirgiska  operationer. Alla  i  samma  tidskr.    T.  7. 

11.  Sätt  att  tillreda  ett  extractum  opii  aquo- 
siim.    Sv.  Läkaresällsk.  årsb.  1824. 

12.  Bref  från  Rom  1784.  UjDfostr.  Sällsk. 
Tidn.  s.  å. 

13.  Bref  och  liandlingar  rörande  Gasten 

RÖNNOws  Donation  till  Upsala  Akademi.  Allm. 
Tidn.  1788. 

14.  Underrättelse  för  Upsala  Läns  invå- 
naie  hvad  iakttagas  bör,  på  det  hemkommande 

krigsmän  icke  må  sjukna  eller  smittosamma  sjuk- 
domar genom  dem  utspridas.    I  nr.  Tidn.  1809. 





Föräriiigar  till  Koiigl.  Vetenskaps  Åka- 
demiens  Bibliotek  är  1843, 

A-F  H.  Maj:t  Ko.NUi\GEN  :  Miisee-iiiduslt  ielle,  <lc^sci  iptiosi 

conipelc  dc  rcxposilioti  d(\s  produils  de.  I'induslrie 
Francaise,  {"aite  en  1840,  pai-  de  Moleon,  Cn- chaud  et  Panlin-DesoiMDeaux.    T.  13—20. 

Collegiuni  Academicum  i  Clirisliania :    Nyt  Magazin 
for  Natiirvidenskaberne.  1843.  I. 
Fortegneise  o  ver  de  forelesninger  der  skulle  lioU 

des  vid  Frediiks  Universitetet  1843. 
Gollegium  Academicuni  i  Helsingfors: 

Universitetels  Årstryck  för  1843. 
Kejs.  Velenskaps-Societeten  i  Helsingfors!  Acta  Fen- 

nica.    T   II.  fase.  1. 

Velenskaps-Academien  i  Paris:  Memoires  de  l'institu t 
de  France.    T.  Xfl[— XVHI. 

Me'moires  presenteds  par  divers  sa  vants.  T.  V— VHT. 
Comptes  Rendus  Hebdomadaires.  1843.  1.  Sem, 
Register   till   Comptes   Rendas    1842.  Deuxieme 

Semestre. 

Kongl.  Franska  Ministerium  för   allmänna  arbeten: 
Con)pte  rendu  des  travaux  des  ingenieurs  des  mi- 

nes,  pendent  fanne'  1842. Situation  des  travaux  publics  le  31  Dec.  1842. 
Kongl.  Franska  Ministerium:   Yoyage   en  Island  et 

au  Groenland.     Litterature   Islandaise  par  Mar- 
mier.    P.  I. 
Atlas  N:o  34. 

Ecole   polytechnique  i  Paris:    Dess  Journal  1843. 
N:o  2—16. 

Traife'  de  Fanalyse  applique'e,  par  Lagrange. 
Musee  d'histoire   naturelle  i    Paris:    Dess  Archixe. 

T,  III.  Livr.  lr-3= 
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Af  Socicte  geologique  ibid.:  Dess  Handlingar  T.  V.  P.  2. 
Bulletin.  Tom.  XII.  p.  489-566.  T.  XIV  arken 
1-30. 

Vetenskaps-Akademien  i  Petersburg:  Dess  Memoires, 
Sciences  Mathematiques  et  Physiques.  T.  V.  Livr. 
1-3. 
Sciences  Naturelles.    T.  VII.    Livr.  1.  2. 
Memoires  de  divers  savants.    T.  IV.  Livr.  5:eme. 

Sciences  politiques,  histoire  el  philologie.    T.  VL 
Livr.  1—3. 
Recueil  des  actes  de  la  seance  soleranelle  le  12 
Jan.  1843. 

Socie'te'  imp.  des  naturalistes  a  MoscowJ  Dess  Bulle- tin för  1842.  n:o  2.  3. 

Catalogus  Goleopterorum  in  Sibiria  orientali  a 
Kaielin  collectorum. 
Index  plantarum  anno  1840  a  Karelin  et  Kirilow 
in  regionibus  Altaicis  et  confinibus  collectorum. 

Direktion  öfver  Observatorium  i  Pulkowa:  Observa- 
tiones  Astronomicse  institutag  in  specula  universita- 
tis  Dorpatensis.    T.  V. 

Nouveau  Catalogue  d'etoiles  doubles. 
Tables  des  positions  geographiques  en  Russie,  par 
Struve. 
De  fide  iiranometriae  Bayeri.    Auct.  Argelander. 
Numerus  constans  nutationis.    Auct.  Peters. 

Bestimmung  der   Constante   der   praecession ,  mit 
beriichsichtigung  der  eigenen  bewegung  des  Son^ 
iiensystems,  von  Struve. 

Vetenskaps-Akademien  i  Berlin:  Dess  Handlingar  för 
1841. 

Kejs.  Leop.  Carol.  Academie  der  Naturforscber ;  Dess 
Verhandlun^en.    B.  XtX.    Abtb.  2. 

Nederländska  Vetenskaps-Institutet:  Het  Inslituiit  of 
verslagen  en   mededeelingen.   1841.   n:o  1 — 4. 

Ministerium  för  undervisningen  i  Holland:  Flora  Ba- 
tava.    H.  125—130. 

Belgiska  Vetenskaps-Akademien:  Dess  Nouveaux  ■Me- 
moires.   T.  XIV  och  XV. 

Memoires  couronnes  et  memoires  des  savans  elran- 
gers.    T.  XV.    P.  2. 
Bulletin.    T.  IX.    X.  1-6. 
Annuaire  för  1843. 
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Annales  de  l  observaloire  roval  de  Briixelles,  par 
Quetelet.    T.  IT. 

Instruclion  pour  ['observation  des  plie^honienes  pe- 
riodiques  de  l'homme,  par  Schwann. 

Af  Kongl.  Danska  Videnskabernes  Selskab:  Naturviden- 
skablige  og  Matheinatiske  Afhandlinger.    T.  IX. 
Oversigt  af  dess  forhandlinger  og  dess  Medlemmers 
Arbeider,  i  Aaret  1842. 
Selskabets   Historie   i  det   förste   Aarhundrede  af 
MOLBECK. 

Beretning  om  det  Kongl.  Danske  Videnskabs  Sel- 
skabs  hundre-aarige  jubelfest  den  25  Nov.  1842. 

Royal  Society  Edinb. :  Transactions.  XV.  1  och  3. 
Proceedings  N;i  21.  22. 

Linnean  Society:  Transactions.  T.  XIX.  P.  2. 
Proceedings.  p.  129—176. 
List  of  members.  1842. 

Royal  Societety,  London:  Transactions.  för  1841.  P. 
1.  2.  1842.    P.  1.  2.  1843.    P.  1. 

Proceedings.  N:i  46—57. 
Statutes  of  the  Royal  Society.  1840. 
List  of  members  1&42. 

Tables  for  the  extemporaneos  application  of  cor- 
rections  for  temperature. 
Greenwich  Observations.  5.  T. 

Report  on  the  observations  recorded  du  ring  the 
years  1837—1840. 
Revised  Instructions  for  the  use  of  the  magnetic 
surveys. 
Gatalogue  of  scientifics  Books  in  the  Library  of 
the  Roy.  Soc. 
Gatalogue  of  miscellaneous  Litterature  in  the  Li- 

brary of  the  Roy.  Soc. 
Zoological   Society,  London:  Transactions.   Vol.  III. 

P.  1. 
Proceedings.    P.  IX.  X. 
Reports,  read  at  ihe  annual  meetings,  1842.  1843. 

Astronoraical    Society,    London:    Memoirs    of  the 
Astronomical  Society.   Vol.  XII— XIV. 

Geographical  Society,  London:  Dess  Journal.  T.  XII. 
P.  2. 

Adress  to  the  aniversary  njceling   1843.     by  Ha- 
MILTON. 
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Al'  BriUish   Association   iov  tlie  adveucfn.u-tjt   of  Science, 
Dess  Reports,  Sav.  I. 
Series  of  propositions  for  tlie  nomenclaliiie  of 
Zoology. 

Printing  Societv  i  London:    Pennv    Gvclopedia.  X:i 

410.  411.     ̂   '  " 
Proposal  to  piiblish  the    philosophical  and  scien- 
lific  Works  of  Swedeivborg. 

Vetenskaps-Akademien  i  Miinclien: 
Abhandlungen  der    math.  plivs.  Classc,   H.  3.  af 

T.  Ilf. 

—  —      der  philos.  piii-lolog.  Classc.    H.  3. 
af  T.  ni. 

—  —      der   Histoi"ischen  Classe.     H.   3.  af 
T.  III. 

Gelehrte  Anzeigen.    T.  XIV. 
Uber  das  niagnetische  Observalorium  in  Miinchen 
von  LOMYAT. 
Betrachtungen  iiber  die  TJrsaclien  welche  in  Laufe 
des  sechszebnten  iind  siebenzehnten  Jabrhiinderte 

den  Verfall  des   Deiitiscben  Handels  herbeyfiibrten 
von  HÖFLEB. 

Studium  der  Rl^^torik  bey  den  Alten,  von  Spe-vgel. 
Gescbicbte    der    Bayriscben    Subsidien ,   von  Sti- 
CHA^'ER. 
Dcutscb  und  AYelscb,   eder   der   AYeltkampf  der 
Germanen  und  Romanen,  von  Massmann. 

'  Rede  zum    Andenckcn    von    Synate   von  Strecer  , von  Dr.  Fraisz  vo,v  Streber. 

Rede  zum  AiKlencken  an  Ignaz  Döllniger,  von 
Walther. 

V-etenskaps-Säliskapet  i  Göttingen:  Abbandlu ni;en,  T. 
I.  1838-1841. 

Vetenskaps-Sällskapet  i  Harlem:  ^Satuurkundigc  Ver- 
handclingen,  andra  seriens  2:dra  Del. 

Kongl.  Gommerce-Coiiegium  :  Handlingar  rörande  Sill- 
fisket i  Bobuslanska  skärgarden. 

Berättelse  o»n  Sveriges  inrikes  sjöfart  1841. 
Berättelse   om    Fabrikernas    och    Manufactin  ernås 
ställning  1841. 

Riks-Marskalks-Embelct:    Tal   vid    H.    K.    H.  Prins 
Gustafs  första  nattvardsgång. 

Hr  General-Adjutanten  Akreli.  :  Topt^graCsk  bcskrif- 
ning  öfvei'  Weslmanlami  med  karta. 
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Af   Mr  Salvatore  Alessi:  Allocuzioni  stoiica  ititoiiiu  alla 
scienza  degli  occhi. 
Idee  intoino  all  iiitroversione  delle  ciglia. 
Lettere  di  Ottalmiatria  e  chiriirgia  pratica. 
Su  di  una  bleffarisomo. 

Hr  Rector  Asping:  Inhjudnings-skrift  lill  feslen  på 
Stockholms  Gymnasiunj  den  6  Febr.  1843» 

Hr  E.  Bonsdorff:  Anatomisk  beskrifning  af  cerebralner- 
verna och  pars  cephalica  nervi  sympathici  hos  fåret. 

Mr  A.  Bravais;  Recherches  snr  la  croissance  du  Pin 

sy  Ivestre. 
Mr  Busset:  Des  principes  intelectuels,  fondements  des 

sciences  mathematiques. 

De  Tenseignement  des  Mathe'matiques  dans  les  Col- 
leges. 

Hr  Professor  Gronstrand:  Handbok  i  Praktiska  Astro- 
nomien.   H.  1.  2. 

Hr  G.  Grusell:  Ersler  zusats  zu  der  schiift  iiber  der 
Gal  va  ni  sm  US. 

Hr  Rector  Dahlström:  Elementar-skolans  historia. 
Hr  Grefv€  A.  Demidoff:  Voyage  dans  la  Russie  me- 

ridionale  4  T.  med  1  Livr.  plancher. 
Mr  Dent:  On  the  errors  of  clironometers,  and  chro- 

nometrical    thermometers;   explanations  of  a  new 
construction  of  the  Gompensation-Balance. 

Mr  Dentone:  Lettera  seeunda  suU  elletricismo  ecitalo 
collo  Schioppo. 

Ktiovo  mcthodo  i'ellectricito  collo  Schioppo. 
Hr  Professor  Ehrenbero:  Verbreitung  und  Einfluss  des 

microskopischen  lebens  in  Sud-  und  Nord  Amerika. 

Mr  Leroq  d'Etoiles:  Moyens  nouveaux  de  traitement 
des  fistules  vesico-vaginales. 
Sur  la  dissolution  des  calcules  urinaires  et  leurs 
traitement  chimique. 

Mr  Flourens:  Recherches  sur  le  developpement  des 
Os  et  des  Dents. 

Anatomie  ge'ne'ra!e  de  la  peau  et  des  membranes 
muqueuses. 
Eloge  historique  de  Pyra  mus  de  Candolle. 

Hr  Professor  E.  Fries:  Novitiae  Florae  Sueciae, 

Mr  FusiNiERi:  Sopra  il  Iransporto  di  materia  pondc- 
rabile  nelle  Scariche  ellectriche. 

Hr  Stats-Rådet  P.  H.  Fuss:  Correspondance  raathem. 
et   physique   de   quelques    celebres   geomelres  du 
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XVIlI:cme  siecle,    precedee   d'inie    nolice    sur  les travaux  de  Leonh.  Euler. 
Af  Mr   Gai.viaed;     Sista  häftet  med  titelbladet  till  Atlas 

af  dess  Voyage  en  Island  et  au  Groenland. 
Fl:r  Kammarherren    Gråberg  af  Hemsö:    II  Politec- 

nico.    N:i  21-30. 

Relazione  commerciali  dell*   Egitlo,   del    isola  do 
Candia  et  della  Siria  coi  parti  dell'  Italia  en  prin- 
cipalmento  con  quello  de  Livorno. 
Annolazione  sul  veleno  viperino. 
Le  opera  Gallileo  Galilei. 
Observations  authentiques  sur  la  peste  du  Levcnt 

et  sur  la  vertus  specifique  de  Thuile  d'olive  con- 
tre  cette  efFrayante  maladie. 
Notice  sur  la  race  des  Dromedaires   existant  dans 

le  domaine  de  S.  Rossore  pres  de  Pise  en  Toscane. 
Mr  Gutsch:  Aprilhäftet  af  Quarterly  journal  of  Me- 

teorology. 

Hr  Doctor  HaNiXover  :  Microstopiske  tJDdersögelser  af 
INervesystemet. 
Den  pathologiske  Anatomies  svar  på  Spörgsmaalet : 
Hvad  är  Cancer? 

Hr  Hof-Rådet  Hausmann:  Göttingsche  gelehrte  Anzei- 
gen  1842.    2  Delar. 

Sir  JohjV  Herschel:  On  the  advantages  to  be  attained 
by  a  Revision  and  Re-arrengement  on    the  Con- 
stellations. 

Hr  Prof.  van  der  Hoeyen:  Dess  och  de  Veiese's  Tijd- schrift.    T.  IX  och  X. 

Hr  Prof.  Holst:   Forsvar  for  Philadelphia-Systemel , 
i  anledning  af  de  vid  Naturforskermödct  i  Florcnz 
pa  samme  gjorte  Angreb. 

Hr  Stats-Rådet  Horäninow:  Telractus  Nalurae. 
Beytrag  zur  Geschichte  und  Dehandlung   der  epi- 
demische  Cholera. 

Sir  Eliot  IIoskins:  Tables  for  the  extern poraneous  aj)- 
plication  of  corrections  for  temperature    to  baro- 
metric  observations. 

Researches  on  the  decomposition  and  dcintegration 
on  phosphostic  vesical  Calculi. 

Hr  Jal:  Virgilius  Nauticus  ou  examen    des  passages 
de  TEneide  qui  ont  Ijait  a  la  marine. 

Hr  Adj.  Lindblom:  Botaniska  Notiser  för  1843. 
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Mr   Lionville:    Majliäflet   1843   a^   dess   Tournal  dti 
Malliematiqiic. 

Mr  Selys  Longchamps:  Faune  Beige.    I.  Partie. 
Mr  Malherbe:  Faune  Oinithologiqiie  de  la  Sicile. 
Hr  Piesidenten  Grefve  Manjneeheim:  Nolice  sur  la  Col- 

leclion  de  Goleopteres  de  Mr  le  Gömte  Dejean. 
Meraoire  sur  la  recolle  dinsectes   coleopleres  faile 
en  1842. 
Description  de  quelques  autres  nouvelles  especes  de 
Coleopleres. 
Beytrag  zur  Kaefer-Fauna  der  Aleutischen  Inseln, 
der  Insel  Sitka  und  Neu-Galiforniens. 

Hr  Friherre  Moll:   Mittheilungen  aus  seinem  Brief- 
wechsel.    4  T. 

Mr  Morren:  Recherches  sur  le  rubefaction  des  eaux. 
Fleurs  epheraeres. 
Memoires  pour  servir  aux  eloges  biographiques 
dess  avans  de  la  Belgique. 

Siv  Murchison:  Tlie  Silurian  System. 
Hr  Nahl;  Meteorologische  und  Naturhistorische  An- 

nalen. Prospeclus. 

Mr  Otjvier:  Developpernent  de  geome'trie  descriptive. 
Mr  Plana:  Developpernent  sur  la  chaleur  des  gaz 

permanens. 
Mr  Quetelet:  Annuaire  de  TObservatoire  royale  de 

Bruxelles  10:eme  anne^e. 
Sur  la  difFerence  des  longitudes  des  observafoires 
royaux  de  Greenwich  et  de  Bruxelles. 
Sur  Temploi  de  la  bussole  dans  les  mines. 
Rapport  a  S.   E.   le   Ministre  de   Tinterieur  sur 

Testat  et  les  traveaux  de  I'Observatoire  royal  pen- 
dant  l'année  1842. 

Hr  Reich:  Lehrbuch  der  Prachtischen  Heilkunde  nach 
chemisch  rationellen  Grundsatsen. 

Mr  de  la  Rive:  Archive  de  rElectricite'.    H.  5  —  9. 
Mr  Vicomte  Santarem:  Recherches  sur  la  priorile'de 

la  decouverte  des  paijs  silues  sur  la  cote  occiden- 
tale  d'Afrique. 
Recherches  Historiques,  critiques  et  bibliographi- 
ques  sur  Americ  Vespuce  et  ces  Voyages. 
Quadro  elementar   das   relacoes   politicas  e  diplo- 
maticas  de  Portugal. 
Inlroduction  au  tableau  elemenlaire  des  relations 

politiqiies  et  diplomatiques  de  Portugal. 



IVIemoire  sur  les  institutions  politiques,  adminstra- 
tives,  mililaires  et  legislatives  des  colonies  Angloises. 

Notice  sur  Andrc'  Ai-varez  d^Almada  et  sa  descrip- tion  de  la  Guinee. 

Af   Hr    Doctor  P.  H.   Sghmidt:    Etymologischer  chemi- 
scher  Nomenclator  der  neuesten  einfachen  und  da- 
raiis   zusammengesetzten  Stoffe  nebst  Erkläriing. 

Hr  Seyffart:   Die  Grundsätze  der   iMythologie  und 
der  Alten  Religions  geschichte. 

Mr  Silbermann:  Notice  sur  1'heliostate  in  vente' par  lui. 
Hr  Prof.  SiLLiMAi^:  Anaerican  journal  of  Sciences  and 

Arts.  Vol.  53.  54. 
Sir  Alfred  Smee:  On  the  intimate  rationale  of  the 

volcan  force.  • 
On  the  treateraent  of  Syphilis  by  tartarrized  an- 
timony. 

Hr  Commerce-Bådet  SchöVherr:  Genera  et  Species 
Curcuiionidum.    Vol.  VII.    P.  1.  2. 

Hr  General-Gonsul  Tarras:  Pedro  de  Angelis's  col- 
lecion  de  obras  monumentos  relativos  a  la  histo- 

ria antiqua  y  moderna  de  las  provincias  del  Rio 
de  la  Platå.    3  Delar. 

Hr  Hof-Rådet  Tiedemann:  Von  der  Verengung  und 
Schliessung  der  Pulsådern  in  Krankheiten. 

Hr  C.  D.  AF  Uhr:  Framlidne  Bergs-Rådet  Stocken- 
ströms handskrifter  i  jernhandteringen,  5  tomer  i 

4:o  med  ritningar. 

Sir  W^ilkinson:  The  Animal  Kingdom  by  Em.  Swe- DENBORG. 
Annei  Seneca  et  Publ.  Syri  selectae  sententiae. 

Hr  Professor  J.  W.  Zetterstedt:  Diptera  Scandina- 
viae  descripta  et  disposita.    T.  II.  IH. 



INNE  H  Å  h  L. 

Oin  Allolropi  hos  enkla  kroppar,  så- 
som en  af  orsakerna  till  isomeri 

hos  deras  föreningar;  af  Jag.  Ber- 
zELius  é  sid.  1. 

Observation  öfver  RuUstensräfflornas  rikt- 

ning i  Norrige;  af  A.  Sitjeströim  .    „  19. 
Öfver  zinkens  atomvigt;  af  Axel  Erdman    „  41. 

Om  jernets  atom  vigt;  af  L,  F.Svanberg 
och  E.  G.  NoRLiN  „  45. 

Kemisk  undersökning  af  ett  tarmkonkre- 
ment;  af  L.  F.  Svanberg  .    .    .    .    „  59. 

Beskrifning  af  2:ne  för  Skandinaviens 

Fauna  nya  Däggdjur;  af  N.  Lnx- 
JEBORG  „  65. 

Försök  till  Gruppering  och  Revision  af 
de  Svenska  Ephydrinae;  af  Ghr* 
Stenhammar  „  75. 

Botaniska  iakttagelser,  under  en  resa  ge- 
nom nåsrra  af  rikets  medlersta  och o 

nordligare  landskap  år  1843;  af  P. 
J.  Beurling  „  273. 

Om  Foglarnes  vingar;  af  G.  J.  Sunde  v  all    „  303. 
Anteckningar  i  Zoologi  under  en  resa  i 

Norrland  och  Luleå  Lappmark,  som- 
maren 1843;  af  Garl  Gustaf  Lö- 

WENHJELM  „  385. 

Biografi  öfver  Konungens  F.  Archiater 
m.  ra.  P.  VON  Afzelius  .    .    ,    ,    .    „  413. 



FÖRTECKNING 

pa   FöiTaltarne   till   de   i    1843   års  Handlingar 
införde  Afliandlin2:ar. 

Berzelius,  Jac.:  Om  Allotropi  hos  enkla  krop- 
par, såsom  en  af  orsakerna  till  iso- 

ineri  bos  de^ras  föreningar  ....     sid.  1. 
Beubling,  P.  J.:  Botaniska  iakttagelser,  under  en 

resa  genom  någia  af  rikets  medier- 
sta  och  nordligare  landskap  år  1843      „  273. 

Erdman,  Axel:  Öfver  zinkens  atomvigt  ...      „  41. 
LiLLjEBORG,  N. :  Beskrifning  af  2:ne  för  Skan- 

dinaviens Fauna  nya  Däggdjur  .    .  65. 
LöwENHjELM,  Carl  Gustaf:  Anteckningar  i  Zo- 

ologi under  en  resa  i  Norrland  och 
Luleå  Lappmark  sommaren  1843   .  385. 

SiLjESTRÖM ,  A.:  Observation  öfver  Rullstens- 
räfflornas riktning  i  Nori-ige   ...      „  19. 

Stenhammar,  Chr.:  Försök  till  Gruppering  och 
Revision  af  de  Svenska.  Ephydrinae      „  75. 

Sundevall,  C.  J.:  Om  fogiarnes  vingar  ...      „  303. 
Svanberg,  L.  F.  och  E.  G.  jXorltn:  Om  jernets 

atomvigt  „  45. 
Svanberg,  L.  F. :  Kemisk  undersökning   af  ett 

tarmkonkrement    .    ,   ,,  59. 


























