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Nya bidrag tili känneclom om solitära

Biarters arkitektur.

Af

John Sahlberg.

(Medcl (Ien 2 November 1889.)

Den konstfärdighet, hvarmed de solitära Apiarierna för-

färdiga sinä bon, har redan sedän äldre tider ädragit sig en

välförtjent uppmärksamhet ooh man har funnit, att sä godt

som hvarje art har sin egen arkitektur och använder sitt sär-

skilda byggnadsmaterial.

Pä grund häraf har ock den kände hymenopterologen

professor A. Schenk i Wiesbaden indelat de byggande Ain-

des solitarue i 7 grupper ^), nämligen 1. Orahhienen, hvilka

bygga i jorden och förfärdiga sinä eeller blott af jordpartik-

lar, 2. Holzhienen, som bygga sinä bon i trä och afdela dem
i eeller medelst borrmjölet, 3. Mcmerhienen, hvilka bygga

sinä bon af sandkorn, murbruk eller lera och fästa dem pä

yttre sidan af murar, i urhälkningar i stenar och khppor o. s. v.,

4. Wollbienen, hvilka förfärdiga sinä eeller af afgnagadt ull-

här frän växters blad och stjelkar, 5. Seidenbienen, som af-

gifva frän munnen en vätska, hvilken härdnar tili en hinna,

som tjenar tili hölje för cellerna, 6. Tai^ezierhienen^ som
anlägga sinä bon i jordhälor, hvilka beklädas med växters

1) Die Bienen des Herzogthums Nassau 1861, p. 115 och följ.
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kalk- eller kronblad samt 7. Blattschneider, hvilka samman-

sätta sinä celler af bladstycken, afbitna frän träds och bu-

skars örtblad.

Tili sistnämnda gmpp höra ätskilliga arter af slägtet

Megachile, hvilkas bon man lärt kanna och noga beskrifvit;

och man har helt kategoriskt uppgifvit det som en egen-

domlighet för hela slägtet att sälunda afklippa örtblad.

Redan för en längre tid sedän har jag emellertid för

Sällskapet i anledning af en sommaren 1865 gjord observa-

tion uttalat ett antagande, att nägon art af detta slägte tili

hyggnads material använder näfver. Pä en exkursion i Rau-

tus socken pä Karelska näset i Jiili mänad sistnämnda är

säg jag nämligen en hona af detta slägte komma flygande

och bärande ett stycke tunn björknäfver mellan framfötterna

samt sätta sig pä en stor sten. Mitt försök att fänga ste-

keln misslyckades, men i skrämseln lemnade denna sin näf-

verbit efter sig, hvarigenom jag kinide öfvertyga mig om, att

Jag icke sett orätt. Sedän denna tid har jag ärligen försökt

att fä saken iitredd och vid minä föreläsningar ej försummat

att uppmana äfven andra att bidraga tili frägans lösning.

Med stor fröjd kan jag derför nii meddela, att det se-

naste sommar lyckats stnderanden Aulis Westerlund, hvil-

ken med mycken ifver och framgäng insamlat rof- och honung-

steklar i Rantasalmi och närliggande socknar af södra Savo-

laks att konstatera mitt antagande, i det han lyckades fmna ett

Megachile-bo, som var uppfördt af näfver samt vid boet fänga

honan, som befanns tillhöra arten Megachile analis Nyi.

Boet, hvilket jag härjämte har aran för Sällskapet före-

visa, är uteslutande hopfogadt af papperstunna näfverflisor

af Betula alba, vackert afklippta i cirkelrunda, elliptiska och

ovala stycken. Det bildar flera i rad ställda celler, ingräfda

nti cylindriska gängar i jorden. Hvarje cell har samma
fmgerborgslika form, som hos de bladklippande arterna

af slägtet. Dess ytterväggar bestä af flera hvarf pä hvarandra

ställda elliptiska näfverstycken, sora äro ställda sä, att fogarna

alltid täckas af- följande hvarf. Bottnet äter bestär af nägra

pä hvarandra Hggande jämnstora, cirkelrunda näfverstycken,
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hvaraf det första är ungefär 2 millimeter intryckt nti cellon

och det sista hvilar emot den geiiom sidostyckenas inböj-

ning bildade toppen af närliggandc cell. Alla de sälunda vid

hvarandra fogade i rad ställda cellerna omgifvas ännii af ett

gemensamt yttre hölje, som bestär af större mera längsträckta

näfverstycken, alla sä ställda, att den yttre sidan af näfret

är riktad iität. Dä alla dessa näfverflisor äro med stor om-
sorg iitvalda, sä att de hafva samma rena hvita färg, fär

hela boet ett synnerligen prydligt iitseende.

Uti den tili fmska mnseum nyligen vanna Nylanderska

privatsamlingen fanns äfvenledes en cell jemte vidfogad hona

af samma Megachile analis, och ehnrn densamma af älder

redan nägot förlorat sin färg, synes dock tydligt, att äfven

den är förfärdigad af björknäfver. Dä man dessutom kän-

ner om öfriga Megachile arter, att de äro tämligen nogräk-

nade vid valet af byggnadsmaterial, sä att de sä godt som
uteslutande halla sig tili samma växtarts blad, torde man
kunna antaga det säsom karaktäristiskt äfven för ifrägava-

rande Megachile analis Nyi., att bygga sinä celler af björk-

näfver ^).

Vi kunna derför framställa densamma säsom ett exem-

pel pä en ny ättonde grupp af bin eller Näfverklippare-

bin (Bindchenschneider-Bienen).

I sitt arbete Hynienoptera Scandinavice säger Thom-
son om slägtet Diphijsis (II, p. 230) „till lefnadssätt kom-

mer det troligen närmast Anthocopa.^^ Man kunde derför

förmoda, att detta i likhet med det vidt beryktade tapetserare-

biet ÄntJiocopa Papaveris^ som förekommer här och där i

mellersta Europa, borde hänföras tili gruppen Tapezierhienen.

Dä emellertid ofvannämnde unge entomolog, studeranden

Westerlund äfven lyckats finna flera bon af den enda euro-

1) Thomson säger visserligen i Hymenoptera Scandinavice II,

p. 226 om denna art „byggor i sandbackar och afskär bladen af

björk", men mähända är detta blott ett löst antagaude pa grund af ar-

tens förekomst i björkskogar.
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peiska arten af detta slägte, Dipliysis Serraiulu' Panz., ocli

dessa äfvenledes väsentligen afvika frän alla öfriga kända

biarters, anhäller jag att jämväl ia för Sällskapet förevisa ett

af dessa samt närmare redogöra för deras arkitektur.

Likasom de flesta arter af slägtet MegacJäle, gräfver

äfven ifrägavarande bi sitt bo i jorden, men ställer icke cel-

lerna i en enda rad utan i form af en klyka eller ett Y.

Hvarje cell är klubblikt cylindrisk, d. v. s. smalare vid basen

och mot spetsen rundadt tilltjocknando, ungefär 3 gänger sä

läng som största bredden samt lindrigt krumböjd. Väggarna

bestä af ett tjockt lager af tallkäda, hvarpä pä tvären äro

fastsmetade pä 1—3 millimeters afständ frän hvarandra om-

kring 3 millimeter breda och ända tili 25 millimeter länga

jämnbreda bladstycken, hvilka gördellikt omsluta cellen och

i spetsen betäcka hvarandra. Hvart och ett af dessa blad-

stycken är afbitet frän ett blad af Epilohium angustifolium ^)

längsmed dess sidokant, sälunda, att den genom bitande

uppkomna kanten är oregelbundet tandad. Alla dessa bladrem-

sor äro ställda sä, att den naturliga bladkanten är riktad

mot cellens tjockare ända. De ifrägavarande bladgördlarna

hafva väl tili hufvuduppgift att sammanhälla kädcellens väg-

gar och aihälla jordpartiklar att fästa sig därvid, men ge-

nom den uddsägade kanten pryda de tillika cellen i likhet

med rimsor eller spetsar pä en klädning.

Dä säledes äfven denna arkitektur betydligt afviker frän

öfriga kända arters, bland annat däri, att cellens hufvudmassa

bestär af käda, kunde man anse ifrägavarande bi utgöra

exempel pä en nionde grupp, hvilken vi kmide kalla

Kädsmetare-bin (Harzhienen).

1) Dr. O. Kihlman har haft godheten mikroskopiskt imder-

söka dessa bladstycken och dervid bekräftat, att de härleda sig

frän denna växtart.

-<^;@;
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Om hannen tili Sirex Fantoma Fabr.

Af

John Sahlberg,

{Medd. den 7 Decemher IS8 9.'

Af de Stora och vackert tecknade arterna af slägtet

Sirex, hvilka äro kända under namu af vedsteklar eller

hornsteklar, äro hannarne öfverliufvudtaget mycket säll-

synta. Man kan sälunda ofta af en art finna flera dussin

honor utan att lyckas fä se en enda lianne. Det bör där-

för ej väcka förväning, att den sällsynta Sirex Fantoma Fabr.,

som hittills är fannen i ett fätal exemplar, hittills värit känd

endast i det honliga könet. Arten liar en ganska stor sprid-

ning öfver Europa ock är hittills funnen, dock mest i enstaka

exemplar, i Grekland, Frankrike, Tyskland, Sverige och Fin-

land samt är ock beskrifven i en mängd faunistiska arbeten,

iitkomna iinder loppet af ett helt ärhundrade, men alla för-

fattare frän Fabricius tili och med Andre kanna och beskrifva

endast honan.

Det var därför ett högst intressant fynd, da studeran-

den Ernst Therman senaste sommar i närheten af Kuopio

uti en nyligen upptimrad byggnad träffade flera exemplar af

denna sällsynta och eftersökta art och däribland äfven tvenne

hannar. Jag ber därför att här fä lemna en kort beskrif-

ning pä detta kön, särskildt för att framliälla skillnaden mel-

lan detta och hannen af Si?'ex Gigas L., hvilken den vid

första päseende sä liknar, att den därmed möjligen kunde

förblandas.

Sirex Fantoma Fabr. mas: niger, antennis breviuscu-

lis totis, palpis, macuhs magnis callosis reniformibus pone ocu-

los, supra inter se minus quam ocellis distantibus, pedibus an-
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leriorlbiis fere totis, geniculis, tarsorumqve posticorum apice,

macula parva angulari in pronoto, abdominis segmentis 2—

6

totis, 7:o et 8:o postice plus minusve late flavis; tibiis po-

st icis crassioiibus, mox pone basin dilatatis; metaterso po-

stico leviter dilatato, latitudine circiter qvadruplo longiore.

Long. 24—30 mm,
Mari Siricis Gigantis L. simillimus, sed pauUo magis elon-

gatus, alis fulvescentibus, venis stigmateqve ferrugineis, colore

signaturisqve ut et antennarum struetura diversus. — Caput

structm^a utinÄ Oiganti, breviiis nigropilosmn; maculis cal-

losis flavis postocularibus elongato-reniformibus inter se fere

mmus late ac ocellis posticis inter se distantibus. Antenna)

totse flavse, qvam in 8. Oiganti distincte breviores et pauUo

crassiores, apicem segmenti 3:i abdominis attingentes, 19—21

articulatffi (in specie proxima? medium segmenti 6:i attin-

gentes, circiter 28 articulatte); articulo 3:o 2:o fere triplo

longiore et qvarto vix breviore. Thorax niger, minus longe

nigro-pilosus, maculis pronoti angularibus parvis flavis. Pe-

des anteriores flavi, coxis, trochanteribus femorumqve basi

anguste nigricantibus; postici nigri, femorum apice late tibi-

arum annulo angusto basali et apicali, tarsorum articulis 2

primis basi anguste, ceteris fere totis flavis, tibiis a basi ab-

rupte fere angulatim dilatatis, deinde fere linearibus, levissime

incurvatis, plaga exteriore et interiore longitudinaliter distincte

carinatis, tarsorum articulo basali ceteris simul sumtis vix

breviore, latitudine sua qvadruplo longiore. Abdomen qvam
in S. Oiganti paullo longius, segmentis singulis minus for-

titer transversis, 8:o longitudine sua sesqvi latiore|; segmento

primo nitido basiqve secundi anguste nigris, hoe raaxima ex

parte, 3—6 totis 7:oqve saltem apice ferrugineis, holosericeo-

micantibus; segmento 8:o nigro, nitido, apice plus minusve late

rufescenti; sqvamis genitalibus valvulaqve ventrali fere ut

in 8. Oiganti constructis, rufescentibus.

OBS. In omnibiis speciminibus femininis liujus speciei qva; vidi,

antennse distincte breviores et crassiores sunt, qvam in S. Giganti et

tantiim articulos 20—24 habent.

Mji<•* <:P
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Nya fiiiska Staphylinider

beskrifna af

John Sahlberg.

(ilferZ. den 7 December 1889.'

Under de är som förgält, sedän Enumeratio Coleo-

pterorum BracJielytrornm fennicorum, 1, Stapliylinidie ut-

kom, har jag med stor ifver fortsättningsvis insamlat Staphy-

linider i skilda delar af landet. Icke fä för faunan nya ar-

ter hafva därunder kömmit i dagen och da och da blifvit

för Sällskapet anmälda. Da emellertid ännu ett stort obe-

arbetadt material fanns för handen, sändes det sistlidne vin-

ter för att bestämmas tili doktor Eppelsheim i Germers-

heim, den förnämste kännaren af de palearktiska formerna

af denna insektfamilj, hvilken godhetsfuUt erbjudit mig sin

hjelp häruti. Samlingen äterkom under sommaren och in-

nehöll mer än 20 för vär fauna nya arter, Bland dessa, hvilka

i sinom tid komma att upptagas i tillägget tili Enumeratio Coleo-

pterorum fennicaj, funnos äfven 4 species, som voro hittills

obeskrifna. För att göra herrar entomologer hos oss och i

grannländerna uppmärksamma pä dem lemnas härmedelst

följande descriptioner.

Stenus ampliventris J. Sahlb. n. sp.

Latiusculus, subdepressus, niger, subopacus, tenuiter

griseo-pubescens, palpis concoloribus; capite coleopteris di-
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stincte angustiorc, fronte subconvexa, postice iitrinqve obso-

lete sulcata; prothorace subcordato, dorso obsolete impresso

elytrisqve denso subtiliter punctatis, his prothorace ^'3 longi-

oribus, ingeqvalibus ; abdomine lato, laiviusculo, distincte

marginato, segmentis primis dorsalibus basi ecarinatis; tarsis

breviusculis, penultimo integro. Long. IV2—IV4 Iin.

Mas: segmento 7:o ventrali apice leviter, 6:0 obsoletis-

sime emarginatis, hoe medio longitudinahter obsolete impresso,

impressione paullo densius pubescente.

Femina: segmento ultimo ventrah apice rotundato-pro-

ducto, eodem dorsali brevi, lato, apice subtruncato.

Species primo intuitu St. carhonario Gyll. haud dissi-

milis, capite angustiore et proesertim abdominis segmentis

primis dorsabus basi ecarinatis diversa et in eadem sectione

ac St. mendicus Er, et incanus Er. referenda, sed major,

abdomine magno, lato capiteqve angustiore facile distin-

guenda; St. incrassato Er. etiam nonnihil simulans sed magis

depressa. — Caput cum oculis coleopteris distincte angu-

stius, confertim subtiliter punctatum, fronte convexiuscula,

postice utrinque obsolete late truncata, intervallo convexo,

qvam lateribus altius elevato. Palpi nigri, articulo primo

basi vix picescente. Antennte tenues, nigrcic, articulo secundo

tertio crassiore sed haud longiore, 3—6 sensim brevioribus,

8:0 globoso-transverso, 9 et 10 transversis. Prothorax lati-

tudine paullo longior, cordato-ovatus, lateribus postice utrin-

que impressuS; dorso convexus, ante basin obsolete depres-

sus, dense subtiliter punctatus, punctis postice transversaliter

confluentibus, tenuiter griseo-pubescens. Elytra prothoracis

basi duplo latiora et hoe ^/^ longiora, apicem versus leviter

dilatata, subdepressa, intcqualia, versus suturam nempe ob-

solete torulosa, crebre subtiliter punctulata, punctis postice

transversim confluentibus, tenuissime grisco-pubescentia. Ab-

domen magnum, latum, elytrorum basi multo latius, distincte

marginatum, obsolete punctatum, nitidum, segmentis singulis

basi transversim impressis, ibique ecarinatis. Pedes brevi-

usculi, toti nigri, tenuiter pubescentes; tarsis breviusculis,

articulo penultimo integro, posticis tibiis dimidio brevioribus»
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articiilo primo secundo sesqui longiore sed iiltimo distincte

breviorc.

Sällsynt; jag har funnit den nägra gänger i närheten af

Helsingfors; senast ett tiotal exemplar invid Hoplax-träsk

under nedfallna löf iinder Salix-buskar i senare häitten af

November 1889. Därstädes är den äfven tagen af A. Boman.
— U. F. M.

Chilopora mgipennis J. Salilb. n. sp.

Elongato-linearis, nitida, longius tlavo-pubescens, nigra,

elytris, ano segmentorumque ventralium marginibus piceis,

ore, antennis pedibusqve flavis; antennis apicem versus di-

stincte incrassatis, articulo 4:o quadrato; prothorace basi im-

presso, elytris minus subtiliter rugoso-pimctatis; abdomine

distincte punctato. Long. IV3 Iin.

Ch. rubicuncla Er. dimidio minor, antennis brcvioribus

articulis peniiltimis magis transversis, elytris fortius et re-

motius riigoso-punctatis, abdomine minus dense profimdius

punctato coloreqve obscuriore primo intuitu distinguenda. —
Caput exsertum, subovale, convexum, subtiliter punctatum,

tenuiter pubescens, genis immarginatis. Oculi parvali, rotun-

dati, minus prominentes. Palpi pallide testacei; maxillarium

articulo ultimo aciculari penultimo incrassato multo breviore.

Antennas flavse, apicem versus paullo obscuriores, breviu-

sculge, extrorsum leviter incrassatoe, articulo secando elon-

gato, primo fere longiore sed distincte angustiore, 0:0 obco-

nico prsecedenti distincte breviore, 4:o subqvadrato, 5— 10

sensim latiorihus, 5:o vix, 10:o distincte transverso, ultimo

duobus penultimis simul sumtis seqvilongo, apice obtuse ro-

tundato. Prothorax latitudine fere longior, basin versus le-

viter sinuato-angustatus, supra convexus, basi obsolete fo-

veolatus sed haud canaliculatus, nigro-piceus, nitidus, sub-

tilissime punctulatus, flavo-pubescens. Elytra prothorace pa-

rum longiora sed distincte latiora, apice versus suturam ob-

^iqve truncata, angulo exteriore fortiter exiso, satis distincte

remotius rugoso-punctata, picea, paruni nitida, longius flavo-
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pubescens. Abdomen subparalellum, nitidum, longius minus

clenso flavo-pubescens, clense sed tamen qvam in Cli. ruhi-

cundo remotius piinctulatum, segmentis 2—4 basi transver-

sim impresso, 5:o 4:o parum longiore, 6:o prsecedenti di-

midio longiore et distincte angustiore, postice late 7:oqve ut et

segmentorum ventralium marginibus piceis. Mesosternun

ecarinatiim, antice acutangiilaritcr productum; suturis epister-

nalibus obliteratis. Pedes toti pallide testacei, tenuiter pube-

scentes; tibiis posticis obsolete excurvatis; tarsis tenuibus,

oninibus 5-articulatis, subtiliter ciliatiS, anticis brevibus, me-
diis elongatis, posticis longissimis tibiis parum brevioribus,

articulo basali tribus seqventibus simiil sumtis ajqvilongo, his

extrorsum brevioribus.

Sällsynt; jag bar funnit ett enda exemplar i Karis-

lojo. — U. F. M.

Atheta (Dimetrota) cribripennis J. Sahlb. n. sp.

Oblonga, subfusiformis, depressiuscula, minus subtiliter

punctata, tenuiter pubescens, aterrima, antennarum basi pedi-

busqve piceis, capite subex'serto, globoso-ovato, punctato;

antennis apicem versus leviter incrassatis, articulo 4:o qva-

drato, ultimo penultimo distincte transverso fere duplo lon-

giore, prothorace elytris distincte angustiore, transverso, an-

tice fere angustiore ; elytris distincte granulato-punctatis ; ab-

domino parcius punctulato; tibiis posterioribus extus biseto-

sis. Long. IV2 Iin.

Species insignis, capite subexserto generi LiogliitcG

nonnihil simulans, sed statura corporis armaturaqve pedum

sine dubio Ä. atramentarice Gyll. et A. contristata Kraatz

maxime affinis, sculptura elytrorum ut in A, grmninkoJa

Grav. granuloso-punctala mox distinguenda. — Caput ma-

gnum, subexsertum, vertice crasso, nigrum, fortiter punctatum

et subtilissime coriaceo-strigosum, nitidum, densius fusco-

pubecsens ; fronte longitudinaliter impresso. Palpi picei. Oculi

parvuli, rotundati. Antennee prothoracis basin superantes,

nigröc, griseo-pubescentcs et parcius setosoe, articulis duo-
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bus basalibus tertioqve basi piceis; scapo crassiusculo, dorso

setä valida erecta armato; articulo secundo 3:o perparum

breviore, ambobus obconicis, 4:o subquadrato vei longitudine

parum latiore, prsecedenti duplo breviore et perparum an-

gustiore, 5—10 sensim paullo crassioribus, 5:o praecedenti

majori vix, 10:o distincte transverso, ultimo ovato penultimo

fere duplo longiore. Prothorax capite distincte latior et lon-

gitudine sua circiter Vi latior, apice qvam basi paullo angu-

stior, lateribus setis nonnullis exsertis munitus, supra eon-

vexus, niger, minus fortiter punctatus et subtilissime coria-

ceo-strigosus, prope basin late leviter impressus, pube fusca

vei certo situ subflavescenti vestita. Elytra prothorace multo,

fere sesqvi latiora et hoe parum longiora, postice leviter di-

latata apice oblique subtruncata, angulo exteriore obsoletis-

sime sinuato, interiore obtuso; supra subdepressa, circa scu-

tellum leviter impressa, atra, opaca, confertim satis fortiter

granulato-punctata, interstitiis postice obsolete transversim

rugulosis, pube brevi certo situ flavescenti satis dense ve-

stita; humeris obtuse angulatis, setis duobus tenuibus et bre-

vibus munitis. Abdomen sublineare, postice leviter angu-

statum, nigrum, nitidum, satis dense fusco-pubescens, postice

setis exsertis nigris munitum, minus dense punctatum, seg-

mento sexto prsecedenti sesqvi longiore et hoe distincte an-

gustiore, apice pallide membranaceo-marginato, septimo apice

levissime emarginato (cf), eodem dorsali paullo producto,

ovato-angustato, apice summo subtruncato. Pedes elongati,

femoribus nigris, apice summo piceis, pubescentes, tibiis tar-

sisque piceo-rufis; tibiis mediis et posticis extus setis duo-

bus tenuibus^ exsertis nigris munitis, superiore breviore;

tarsis breviusculis, posticis articulo primo secundo paullo lon-

giore, 2—4 subseqvalibus, ultimo primo distincte longiore.

Sällsynt; jag har funnit ett enda exemplar i ett gam-

malt tili förruttnelse öfvergänget, i en ihälig trädstam befint-

ligt ugglebo i djup granskog närä Sydenmaa torp i Yläne

den 8 September 1882. — U. F. M.
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Bledius arcticus J. Sahlb. n. sp.

Elongatiis, cylindricus, niger, pamm nitidiis, minus te-

nuiter pallido-pubescens, antennis basi late, ore pedibusqve

pallide testaceis, elytris anoqve piceis, antennarum clava in-

crassata, articulis tribus ultimis latitudino ncqvalibiis; pro-

thorace transverso, basi angustato, ante angulos posticos si-

nuato, alutaceo, paree subtilius punctato, medio tenuiter

canaliculato, pimctis juxta hanc canaliculam seriatim con-

fluentibus; elytris prothorace Va longioribus, crebre, satis

profunde pimclatis, abdomine subltevi, segmento 7:o dorsali

late emarginato. Long. 2 Iin.

Bl. dentkolll Fauv. affinis, sed brevior, crassior, magis

pubescens, prothorace elytrisqve distincte brevioribus diver-

sus. — Caput cimi oculis prothorace paullo angustius, ova-

tiim, nigrnni, sublteve, pubescens; fronte utrinqve intra tuber-

CLilos antennales fortiter impressa, postice transversim inoe-

qvaliter depressa; clypeo linea impressa discreto; mandibuhs

rufis, labrum excedentibus, acutis. Oculi parvuli, convexi,

valde prominentes. Palpi picei. Antenna) breviusciiloe, pro-

thoracis medium attingentes, articulo primo toto, 2—5 basi

sensim mimis late rufo-testaceis, extrorsum picescentes; ar-

ticulo primo magno lato 2:o duplo longiore, hoe obconico

3:o Vs longiore et distincte crassiore, 3—6 sensim breviori-

bus et crassior.ibus, 7:o et 8:o ceteris haud brevioribus sed

sensim distincte crassioribus, transitum ad clavam indistin-

ctam formantibus, articulo 9:o proecedenti minus distincte la-

tiore, 9:o et 10:o latitudine aeqvali sed paullo breviore, ul-

timo 10:o vix latiore sed sesqvi longiore, breviter ovali

Prothorax longitudine sesqvi latior, ante medium late rotun-

datus, postice fortiter angustatus et ante basin constrictus,

angulis posticis obtusiusculis distincte prominentibus; supra

convexus, niger, subtilissime alutaceus, satis dense breviter

pubescens, opacus, parce indistincte punctatus, medio tenui-

ter canahculatus, punctis prope canaliculam utrinqve seriatim

confluentibus, lineam obsoletam longitudinalcm formantibus
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Elytra prothorace ^/g longiora, nigro-picea, äpicem versus

dilutiora, antice ad suturam longitudinaliter impressa, crebre

et satis profiinde punctata, pube brevi tenui flavescenti-gri-

sea satis dense obducta. Abdomen nigrum, nitidum, laeve,

subglabrum, lateribus tantum parce pubescens, apice densius

pilosum, scgmento 5:o apice leviter emarginato, tenuiter al-

bido-marginato. Pedes pallide rufo-testacei, coxis infiiscatis.

Sällsynt; jag har funnit ett exemplar vid stranden af

Muonio elf i södra delen af Muonioniska socken den 27

Augusti 1887. — U. F. M.
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Ceciclomyia Strobi Winnertz,

en skade-insekt nti nordens granskogar.

Af

John Sahlberg.

(Medd. den 12 April 1890.)

Det finnes en talrik skara smä, obetydliga flygfän, som
likväl utöfva ett ofantligt inflytande nti natureiis stora hushäll-

ning genom att hindra växternas regelbundna utveckling^

nämligen Dipterfamiljen Cecidomyidce, Flertalet af dessa smä
flugor lägga nämligen sinä 'iigg in uti växternas skilda delar,

hvarigenom olika missbildningar eller galläpplelika utväxter

uppstä, eller ock äter den utkläckta larven sig in i växten

och förorsakar dels hela individens undergäng, dels förstöring

af de organer, hvilka tjena den tili näring. Redan sedän

längre tid tillbaka hafva nägra arter lefvande pä sädeslagen

gjort sig bemärkta för den skada de därigenom förorsakat

jordbrukaren, och pä senare är har man med stor ifver stu-

derat de arter, som förorsaka galläppel-missbildningar pä

särskilda växtarter, och noga beskrifvit sä väl insekterna

sjelfva, som deras verk. Särskildt hafva nägra österrikiska

entomologer med förkärlek egnat sig ät stiidiet af denna in-

sektfamilj, hvaraf man redan ätskilt och beskrifvit mer än

450 species. Därtill känner man ännu närä 150 skilda slag

af missbildningar pä olika växtarter, hvilka man med täralig

visshet antager vara förorsakade af Cecidomyidce, ehuru man
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ännu ej känner illgerningsmännen sjelfva och icke hittills

lyckats fä den fuUbildade insekten utkläckt. Utaf träd-

slagen äro isynnerhet Betula- och Salixarter ofta utsatta för

dessa insekters angrepp. Äfven frän barrträden känner man
redan 3 arter af slägtet Diplosis, som lägga sinä 'iigg i bar-

ren af Pinus silvestris, och af hvilka D. Plni De Geer, som
förorsakar en galläpplelik utväxt pä inre sidan af barren,

och D. hrachyyitera Schwägr., som angriper föreningspunkten

mellan tvenne tallbarr, blifvit räknade tili skogarnes skadliga

insekter. Ungefär samma lefnadssätt för den nyligen pä

Pkea excelsa iipptäckta Cecidomyia ahietiperda Henschel.

Ett vida större ingrepp i barrträdens iitveckling synes

doek i vara skogar förorsakas af en hittills föga beaktad art

af ifrägavarande familj, nämligen Cecidomyia Strobi Wmnertz.

Nyhgen iippgaf näml. doc. Kihlman, att af en mängd gran-

kottar, som han erhällit frän Liari-Lappmark, mycket litet

frön kunnat erhällas, emedan de uppätits af larver tili en fluga.

Vid närmare undersökning befanns ock en stor del af

frögömraena vara urhälkade och förhärdnade samt innehäl-

lande en puppa, hvarifrän i slutet af Mars och början af

April den fuUbildade insekten utkläcktes, hnagon öfverens-

stämmer fullkomligt med den beskrifning Winnertz i sin

Monographie der Gallmycken (Linnea entomologica VIII,

234, 20) lemnar, uppgjord efter nägra torkade exemplar,

som Kaltenbach lunnit frän nedfallna kottar af Pkea excelsa

i Tyskland.

Säsom tillägg tili Winnertz' beskrifning kan dock nämnas,

att i lefvande tillständ honan är rödgul, ofvan gräaktig,

ventralsegmenten med hvar sin fyrkantiga fläck af samma
färg. Ben och vingädror brungula; äggläggningsröret

längt utsträckbart af ungefär samma form som hos C. Ur-

ticcB. Puppan ligger nti en hvit kokonglik säck, som ej

bestär af nägra spinnträdar utan af en fint kristallinisk massa,

uppkommen genom utsippring frän larvens hud, Kort före

utkläckningen är denna puppa tili större delen rödgal, endast

ögonen och hylsorna tili antenner, vingar och ben svartak-

tiga. Vid antennernas rot finnes pä hvardera sidan en stark,

L ( 3 R A R Y
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spetsig, svart tand, som är riktad framät och utät, omgif-

vande ett tämligen bredt mellanrum; hufvudet ofvaii beväpnadt

med 4 utstäende borst. Benhylsorna utät jämnt tilltagande i

längd, de inre näende tili midten af 4:do, de yttre tili spetsen

af 5:te ventralsegmenten. Det toma puppskalet är hinnaktigt,

rent hvitt.

Att denna skadcinsekt har fiender framgär deraf, att

frän de af densamma angripna kottarne tvenne arter Ptero-

maliner iitkläcktes i icke fä exemplar.

Att Cecidorayia Strobi har en myeket stor utbredning

i vär nord ooh därstädes i hög grad mäste hindra granens

frösättning samt derigenom granskogarnas föryngring kan ses

af nedan anförda uppgifter om dess förekomst i Ryskä Lapp-

marken, hvilka herr Kihlman haft godheten meddela mig, se-

dän han nogare genomsökt sin profsamling af grankottar

frän denna provins. Arten hade dervid anträffats nti kottar

medförda frän följande lokaler:

Knäsha vid Hvita hafvet, Mars 1889.

Jokonslca vinterbyn, April 1889; nägra döda imagines

pä en kotte, lefvande Pteromalider flygande och hoppande

mellan kottarna i April 1890;

Lumho/ska vinterbyn, April 1889; talrika Cecidomyia

puppor utfallna;

Brevjannij 1 mii ofvanom Ponoj, borjan af Juh 1889;

nägra puppor och en fuUbildad insekt.

Vid öppnandet af paket inneslutande kotte profver hem-

förda 1887 observerades Cecidomyia Strobi frän:

Kola fjorden, Maj 1887 (genom R. Envald), puppor och

döda imagines;

Leejaur, Augusti 1887, nägra puppor utfallna ur kottarne;

Loioosersk, Juni 1888, en mängd puppor;

Jekostroiv vid hnandra i April 1888; en mängd puppor

utfallna, äfven döda imagines;

Lnsmjanr, Juni 1887; puppor i mängd och flera utfallna

imagines.
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Collembola in calclariis viventia

enumeravit novasque species descripsit

O. M. Reuter.

(Cnm tahida.)

(Medd. den 12 April 1890).

Kändt är att i ooh imder blomkrukor i vara bonings-

rum förekomma ätskilliga arter Collembola^ talrikast Smln-

fhiirKs uiger Lubb., Sin. ccecus Tul Ib., Entomohrija inulti-

fasciata Tullb., Lipura armata Tiillb. Af de här lefvande

arterna är endast en, Sm. ca^cns, icke funnen fritt ute i

naturen och är denna antagligen en kosmopolitisk art, som
är iitbredd öfverallt där krukväxter odlas, ehuru denhittills

föga observerats.

I den tanke, att ännu flere sädana vid krukväxtodlin-

gen bundna arter hos oss kunde förekomma, besökte jag

vären 1878 härvarande Botaniska trägärds orangerier ooh

fann där ganska riktigt, förutom Smintlinrus niger Lubb.
och dess varietet (?) qvadrilineatus Tullb. samt ofvannämnda
arcHs, ytterligare tvä arter af samma släkte, hvilka likasom

den sist anförda icke anträffas hos oss ute i det fria. Dessa

arter, hvilka vid Sällskapets sammanträde den 13 maj 1878

förevisades och i korthet karaktäriserades, benämndes där-

vid Sm: multifasclatus och Sm. Ignkeps (Se Medd. Soc.

F. FL Fenn. vi, p. 203).

Den senare observerade jag äfven är 1888 pä blom-

krukor i Botaniska trägärdens orangerier i Berhn, men
fann den icke häller därstädes under minä exkursioner i

omgifvande näjder, lika litet som i trakten af Leipzig cller

Wien eller i Vogeserna, hvarest jag flitigt samlade.
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I börjaii af april mänad detta är besökte jag, i och

för insamlando af nytt material af dessa bäda arler, ä nyo

Botaniska trägärdens orangerier härstädes.

I de rum, där temperaturen icke stod högre än omkr.

15° C, anlräffades pä de flesta krukor Smintlmrns ir/nicejjs,

ofta i mängd, en oeh annan Sm. niger Lubb. samt talrika

exx. af Isotoma palustris Gm el, den fömt icke för Finland

antecknade Macrotoma tridentifera TuUb., Orcliesella cincta

L., Lepnlocyrtiis assimilis n. sp. (äfven förekommande hos

oss ute i det fria) samt Entomohrya muUifasciata Tullb.

Alla dessa ätcrfunnos i ungefär samma mängdförhällanden

i rummen med 23 ä 30° C. normal temperatur, endast Sm.

irpiiceps eftersökte jag här förgäfves. Däremot förekom här

i stor mängd en ny art Papirius, P. rufescens m., samt äf-

venledes rätt talrikt en likasä obeskrifven Entomohrya, E.

spjectahilis m. Af Sminthurus muUifasciatus erhöllos endast

tvä exemplar. Dessutom anträffades enstaka individer af

Sm. coecus Tullb., Papirms mviutus F. och Äcltonites via-

ticns Tullb. Af största intresse var emellcrtid fyndet af

den säsom typ för ett nytt, särdeles karaktäristiskt släkte är

1882 af G. Bro ok beskrifna Sinella cnrviseta, hvilken dä

upptäcktes under bräder i druforangerier vid Huddersfield

och i London samt nu äterfanns i talrika individer, lifligt

springandc med rakt uppät sträckta antenner i tre bredvid

hvarandra stäende krukor, säväl pä muUen inne i krukorna,

som pä deras yttre sida.

Mot slutet af april besökte jag trägärdmästar M. G.

Stenii vidsträckta orangerier, men fann här jämförelsevis

ett fätal podurider. De vanligaste voro Isotoma j^jaZ^^sf^r^s

Gm e\., Ärhorutes viatiais Tullb. och Macrotoma tridentifera

Tullb. Smintkurns niger Lubb. förekom här och där, af

igniceps anträffades endast ett exemplar. Därjämte to-

gos nägra exemplar af Lepidocyrtus assimilis m. och

imrpnrens Lubb. (= ? ryanens Tullb.), Sira Buskii

Lubb., Orchesella cincta L. och Anura muscorum Templ.

Däremot saknades här de ofvannämnda Papirius och

Entomohrya arterna, som uppträdde i Botaniska trä-
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gärdens orangerier, Temperaturen i de rum, där största

antalet individer funnos, varierade mellan 20 och 30° C.

Den 12:te maj gjorde jag ett besök i de väl bekanta

Sinebrychoffska växthusen. Här fann jag intet exem-
plar af Achorutes viaticns Tul Ib., som uppträdde säymnigt

i hr Stenii orangerier, icke häller de där tagna Annra mu-
scorum Templ., Orchesella cincta L., Lejndoci/rtns assimilis

m. eller L. pm'[mreu=> Lubb. I stället förekom pä par kru-

kor i ett af de varmare rummen nägra exemplar af en, sä-

som det synes, obeskrifven Lepidocyrtus, som jag kallat L.

paUidiis. I samma rum funnos äfven exemplar af Enfomo-

brtja multifasciata TuUb. och af den i Botaniska trägär-

dens orangerier upptäckta E. spectahilis m. I ett annat

varmt och mycket fuktigt rum, hufvudsakligen afsedt för

ormbunkar, var Macrotoma fridentifei-a Tullb. talrik. I de

kallare rummen, där temperaturen vintertid hölls kring 5°

C, anträffades Smiitthunis igniceps m. i mängd. Sm. niger

Lubb. sparsamt och Isotoma paJustris Gmel. icke sällsynt.

Slutligen mä omnämnas att jag i slutet af april under

en blomkruka i ett boningsrum funnit ätskilliga unga exem-

plar af ofvannämnda Sinella.

I systematisk ordning förtecknade, utgöras de pä, i

och under blomkrukor i boningsrum och orangerier lefvande

Collembola af följande arter:

*1. Smiiithurns luultifasciatus Reut. Botaniska trägär-

dens orangerier sällsynt (30°).

*2. Sm. igniceps Reut. Bot. träg. och Sinebrychoffs

orangerier talrik (5— 15°), Stenii orang. sälls.

3. S^n. nif/er Lubb. I boningsrum under blomkrukor

allmän; Bot. träg., Stenii och Sinebr. orangerier sparsam.

4. Sm. ccecus Tullb. I boningsrum under blomkru-

kor ej sällsynt; Bot. träg. orang. sällsynt.

*5. Papirius rutescens n. sp. Botaniska trägärdens

orangerier mycket talrik (23—30°).

6. P. mhmtus F. Bot. träg. orang. sällsynt.

*7. Macrotoma tridentifera Tullb., Sveriges Podur.
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37, 4, T. V., 1'. 17, 18. Bot. trädg., Stenii o. Sinebr. orang,

ej sällsynt,

*8. Lepidocyrtus pallitlus n. sp. Sinebr. orang. säll-

synt.

*9. L. assunilis n. sp. Botaniska trägärdens och

Stenii orang. sälls.

10. L.pta-pureus Lii bb., Monogr. af Collemb. a Tliysan.

155, T. XXX (? cijcoieus Tul Ib.). Stenii orang. ej sällsynt.

11. Entomohrya multifasciata Tullb. I boningsrum

under blomkrukor allmän; i Bot. trägärdens och Sinebr,

orang.

*12. E. spectabilis n. sp. Bot. trädg. och Sinebr.

orang. 20—30°.

*13. Siiiella curviseta Bro o k, Journ. af Linn. Soc.

XVI, p. 542—545. Botaniska trägärdens orangerier (23°);

under en blomkruka i ett boningshus.

14. Sira Bushit Lubb. Stenii och Sinebr. orang.

sällsynt.

15. On-liesella villosa L. Botaniska träg. och Stenii

orang. sparsam.

16. Isofojiia palustris Gmel. Botaniska träg., Stenii

och Sinebr. orang. vanlig.

*17. AcJionifes viatkus Tullb. Botaniska träg. orang.

sälls., Stenii orang. talrik.

18. Lipura annata Tullb. Under blomkrukor.

*19. Lipum inermis Tullb., Sveriges Podurid. ho, 64.

Under blomkrukor i boningsrum.

20. Anura musconim Templ. Stenii orang. sälls.

Artantalet är, säsom synes, icke ringa och skall

helt visst genom fortsatta undersökningar förökas. Af de

ofvan anförda 20 arterna äro 7, de med fet stil utmärkta,

hittills funna endast i orangerier eller boningsrum; 10 arter

fmnas icke upptagna i min Gatalogus prsecursorius Poduri-

darum Fenniae (Medd. Soc. F. et Fl. Fenn. I) och hafva

ofvan betecknats med en asterisk.
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S pe ci es nova?:

1. Sm. luultifaseiatus Reut.: Cyanesccnti-niger, opa-

•cus, longe pallido-setosiis, lituris et lineis capitis fasciisque

transversali}3us 12—13 dorsi trunci pallidius flaventibus; ar-

liculis basalibus antennarum pedibusque pallido-annulatis;

antennis modice longis. Long. IV* ii^ni.

Tab. I, fig. l: 1 a = iingviculi pedum anticorum.

Reut., Meddel. Soc. F. et FL Fenn. VI, p. 203 (1878).

Corpus nigrum vei fuseo-nigrum, colore in cyanescentem

vergente, opacum, cuti microscopice densissime granulato,

setis longis crassisque pallidis prajsertim in segmentis ab-

dominis exsertis. Caput triangulare, nigrum, lineolis guttis-

que pallide flaventibus, qvarum gutta infra antennarum ba-

sin lineisque duabus frontis longitudinalibus : ore pallido;

antennis medium trunci attingentibus, nigro-cyaneis, articulo

secundo et tertio basi, hoe etiam apice anguste pallidis, ar-

ticulo qvarto basin versus distincte annulato, duobus pr»-

cedentibus conjunctis longitudine seqvali. Truncus dorso fa-

sciis irregularibus 12— 13 magis minusve dilatatis lateribus-

que guttis nonnuUis pallide flaventibus; fasciis anticis et

mediis linea angusta longitudinali conjunctis, anticis etiam

cetero confluentibus ; fascia qvarta angusta, medio inter-

rupta, quinta in maculas tres dilatata, inter hanc et fa-

sciam sextam macula transversali majore cum utraque fa-

scia linea tenui conjuncta, sexta lateribus apicem versus di-

vergentibus dilatata, septima tri-dentata, reliqvis angustiori-

bus et magis simplicibus. Pedes cyanei, basi et apice femo-

rum annuloque medio tibiarum pallidis; ungviculo superiore

vaginato, inferiore hoe duplo breviore in setam tenuem mox
ante apicem leviter curvatam et apicem ungviculi majoris

pauliulum superantem prolongato. Furca cyanea, örem sub-

attingens, dentibus manubrio longitudine subseqvalibus, a basi

tumidiuscula sensim levius angustätis, interne setis nonnullis

instructis, mucronibus sat angustis, ipso apice nonnihil acu-

minatis, dentibus circiter duplo brevioribus.

Specimina juniora multo magis pallido-variegata, dorso

trunci late pallide-flavente fasciis transversis angustis 12

—
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13 cyanco-nigris, lateribus corporis maculis irrcgalaribus

magnis pallido-flaventibus dense variegatis; segmenlo mi-

nore abdominis ad magnam partem nec non capite supra

et infra maculas oculares nigras sat late pallido-flaventibus;

cetero ut supra.

2. Smiutlmriis igiiiceps Reut.: Niger, opacus, subti-

liter pilosus, capite, tubo ventrali, pedibus furcaque pallide

flavis; capite lateribus pone oculos superne vei totis vitta-

que teniii utrinque inter apicem oculi et basin antenna-

rum nigris, vitta Iata media inter oculos parteqve apicali

capitis, antennis parteqve inferiore segmenti minoris trunci

flavoferrugineis vei fulvis; puncto minuto fuscescenti inter

bases antennarum ; antennis breviusculis articulo ultimo haud

annulato; mucronibus furculse acuminatis; tibiis pilis clava-

tis 3—4 instructis: ungviculo superiore nudo. Long. ^/g ram,

Tab. I, fig. 2; 2 a = caput ab antico visum, 2 b un-

gviculi pedis antici.

Reut., Meddel. Soc. F. et Fl. Fenn. VI, p. 203 (1878).

Corpus nigrum, opacum, subtiliter pilosum. Caput o-

vatum, pallide flavens, maculis ocularibus lateribusque pone

eos totis vei solum parte superiore nec non utrinqve

vittula tenui inter oculos et bases antennarum nigris; vitta

Iata media inter oculos parteque fere dimidia apicali flavo-

ferrugineis vei fulvis, puncto minuto fuscescente inter bases

antennarum. Antennpo medium corporis haud superantes,

flavo-ferruginese vei fulvge, articulo ultimo capite breviore

et duobus antepenultimis seqve longo vei pauUo longiore^

versus apicem leviter cyanescente. Truncus niger, a supero

visus ovalis, seqvaliter sat convexus, segmento minore in-

ferno flavo-ferrugineo. Pedes paUide flaventes, tibise apice

setis 3—4 clavatis instructse, ungviculo superiore nudo, in

tertia apicali parte marginis inferioris denticulo instructo,

inferiore pedum anticorum in setam denticulum ungviculi

superioris pauUo superantem producto. Furca pallide fla-

vens vei albicans, mucronibus a basi versus apicem sensim

acuminatis, dentibus paullo magis quam duplo brevioribus.

3. Papirius rufesceiis n. sp.: PaUidius vei obscurius
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rufescenti-fermgineus vei rarius fusco-fermgineus, capite et

plerumque etiam dorso trunci lere toto vei ejus parte an-

teriore pallidioribus ; capite guttulis et lineolis pallidis, ver-

tice linea longitudinali obscuriore inter oculos in punct.um

obscurum excurrente; dorso segmenti primi trunci lineis duabus

parallelis longitudinalibus medium plerumqvc attingentibus vit-

tam pallidam includentibus, parte posteriore obscure ferruginea

guttulis minutis multiseriatis lateribusqve lineolis pallidioribus

signatis ; maculis ocelliferisnigris; ungviculis superioribus ver-

sus apicem leviter arcuatis, apiee sat obtuso imo medio in

apiculum brevissimum constricto. Long. 1^3 mm.
Tab. I, fig. 3; 3 « = ungviculi peduni anticorum; 3 b

= ungviculi pedum posticorum.

Corpus rufescenti-ferrugineum, dilutius vei obscurius,

rarius fere fusco-ferrugineum. Caput corpore dilutius, ru-

fescenti-ferrugineum, vertice medio pallido vei pallido-guttu-

lato, linea longitudinali tenui obscurius ferruginea in punc-

tum inter oculos situm obscurum excurrente, maculis ocel-

liferis nigris insertionibusque antennarum pallido-cingulatis,

fronte puncto medio inter bases antennarum fusco-ferrugi-

neo, infra hunc lineis divergentibus, guttula rotundata utrin-

que lineisque duabus tenuibus parallelis apicalibus pallidis.

Antenna3 corporis longitudine vei hoe paullo breviores, fer-

j"uginea3, articulis duobus ultimis obscure violaceis, tertio

secundo longiore. Pronotum pallidum, vittis tribus ferrugi-

neis. Meso- et metanota pallida, lateribus ferruginea. Seg-

mentum primum abdominale subovale, subaeqvaliter sat for-

titer convexum, rufo-ferrugineum, raro fusco-ferrugineum,

plerumque dorso vei ejus parte anteriorc pallidiore, paullo

pone basin linea tenui pallida transversali, a basi ad vei

ultra medium lineis duabus tenuibus obscurius ferrugineis

parallelis vittam pallidam includentibus; dorso postice late-

ribusque obscurius ferrugineis, illo guttulis minutis multi-

seriatis (piliferis ?), his lineolis curvatis guttulisque parcius va-

riegatis. Pedes pallidius rufo-ferruginei, tibiis pilis nuUis clava-

tis, ungviculo superiore versus apicem paruni acuminato, levi-

ter curvato, margine inferiore mox ante tertiam apicalem par-



24 O. M. Rcutei-.

tem denticulo obtuso instructo, apice sat obtuso, medio in

apiculum brevissimum constricto, ungviculo inferiore pedum
anticomm angusto, in setam arcuatam apicem ungviculi su-

perioris supcrantem producto, pedum posticorum a basi la-

minata sensim acute aciiminato, margine supero basi forti-

ter rotimdato, medio late leviter sinuato, margine inferiore

subrecto. Furea pallidius rufo-ferruginea, mucronibus den-

tibus circiter triplo brevioribus, versus apicem sensim sat

acuminatis.

A P. cursorc Lubb. (fiisco Luc. nec Linn.) colore

diltitiore, Isetius in rufum vei rufo-ferrugineum vergente

prgecipueque structura ungviculorum divergens.

4. Lepidoeyrtus pallidiis n. sp.: Argenteus, squamis

detritis sat obsolete dilutissime cyanescens, dorso albido-

fasciatus; antennis dilutissime cyaneis vei fere albidis, fur-

ea albida; antennarum articulo secundo tertio pallulum

longiore, quarto duobus prsecedentibus simul fere ?eqve

longo; mucronibus furculse bidentatis, dente primo a basi

longius distante. Long. l^^g mm.
Tab. I, fig. 4 a = antenna, h = apex dentis furculfe,

e = ungviculi postici.

L. komfjlnoso Gmel, Tul Ib, similis, differt antenna-

rum articulo tertio longiore, structura furcula3 corporeque

squamis detritis pallidissime cyanescente, albido-cingulato.

Caput dilutissime cyanescens, postice albicans, maculis o-

celliferis nigris. Antennse albidae vei dilutissime cyanes-

centes, tribus articulis basalibus simul sumtis capiti longi-

gitudine subeeqvaliljus, tertio secundo pauUo breviore, ultimo

duobus praecedentibus fere a3que longo. Mesonotum dilu-

tissime cyanescens, sat leviter prominens. Metanotum me-

sonoto pauUo brevius, dilutissime cyanescens, versus api-

cem albicans. Abdomen segmcntis secundo et tertio longi-

tudine subseqvalibus, dilutissime cyanescentibus, illo dimi-

dio apicali, hoe margine apicali sat late albidis, quarto ter-

tio circiter 3V2 longiore, dilutissime cyanescente, basi et

apice sat late albido, ultimis brovibus, dilutissime cyanescen-

tibus. Pedes albidi, tibiis apice setä unica clavata, ungvi-
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ciilo superiore margine interiore dentieulis duobus instmcto,

inferiore denticulum secunduin iingviculi superioris subat-

tingente. Furca albida, longe setosa, setis apicalibus ultra

apiccm mucronum excedentibus, dentibus manubrio parum

longioribus, margine inferiore, parte apicab' exeepta, den-

ticulatis, versus apicem fortiter acuminatis, mucronibus gra-

cilibus, bidenticulätis, dente basali destitutis, mox infra me-

dium dente erecto dente apicali fere altiore instructis.

5. Lepidoeyrtiis assimilis n. sp. : Squamis detritis eya-

neus, antennarum articulis duobus basalibus, secundi apice

excepto, pedibus furcaque pallidis, coxis cyaneis; antenna-

rum articulo tertio secundo feque longo, sed paullo graci-

liore, quarto duobus ultimis simul sumtis nonnihil breviore.

Long. IV2 ^^
Tab. I, fig. 5 a =. antenna: b b = apex tibiae un-

gviculique pedis antici; 5 e = mucro dentis furculee.

A L. violaceo Geoffr., Lubb., cui colore similis, an-

tennis basi pallide lutescentibus, articulo tertio secundo

longitudina subaequaii, a L. purpureo Lubb. et cyaneo Tullb.

•structura antennarum mox distingvendus. Corpus squamis

detritis cyaneum, margine basali segmentorum anguste pal-

lidis. Caput maculis ocelliferis nigris. Antennse cyanese,

articulis duobus primis pallide lutescentibus, secundo apice

cyaneo, tribus basalibus simul sumtis capiti seque longis,

tertio secundo longitudine sequali, qvarto duobus prasce-

dentibus simul sumtis nonnihil breviore. Mesonotum supra

caput sat prominens, capitis longitudine. Metanotum meso-

noto circiter ^5 brevius. Abdomen segmento primo meta-

noto breviore, secundo primo longiore, sed metanoto paullo

breviore, tertio secundi longitudine, quarto tertio circiter

triplo longiore. Pedes pallidi, albicantes, coxis cyaneis, ti-

biis apice setä unica clavata, ungviculo superiore margine

interiore dentieulis duobus instructo, inferiore superiore sal-

tem triplo breviore. Furca albicans, dentibus manubrio

seque longis, mucronibus minutis, tridentatis, dente basali ob-

tuso, intermedio hoe altiore.

(5. Eutomobrya spectabilis n. sp.: Flava, pilosa, capite
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lateribus mesonotoque posticc leviter in ferrugineiim vcrgen-

tibus, maculis capitis ocelliferis, marginibus meso-ct meta-

noli, nec non segmentorum abdominis primi, secundi, quarti

et qvinti, metanoto fere toto, limbo apicali segmenti ab-

dominis secundi, fascia antica transversim regulariter rect-

angulari segmenti tertii lateribus abbreviata, fascia dentata

pone medium segmenti qvarti cum limbo laterali confluente

et postice utrinque vittam curvatam emittente nigris; anten-

narum articulis ultimis duobus cyanescentibus. Long. lV2nim.

Tab. I, fig. 7.

Species signaturis distinctissimis, minime variantibus, a

reliquis mox distincta. Ab E. corticali N ie corpore distin-

cte fusiformi, capite hoe angustiore, antennis haud annula-

tis, mesonoto margine postico concolore, metanoto toto ni-

gro, fascia segmenti tertii abdominis valde regulari ad la-

tera haud extensa divergens. Ab E. corticali Tullb.,

quse a specie Nicoletii distincta videtur, parte an-

teriore capitis margineque mesonoti concoloribus, meta-

noto fere toto nigro, segmentis abdominis tertio et qvinto

ad magnam partem flavis, illo fiavo-cincto, fascia quarti

pone medium sitä distincta. Etiam ab E. imJchella

Ridl. (Ent. Monthl. Mag. XVII, p. 270) colore nigro aUter

dislocato mox distingvenda. Corpus fusiformc, pilosum. Ca-

put metanoto angustius, flavum, maculis ocelliferis nigris,

hnea tenui angulata pone oculos lateribusque leviter vei le-

vissime in ferrugineum vergentibus. Antenni corpore bre-

viores, articulis duobus apicalibus cyanescentibus. Mesono-

tum et metanotum longe setosa, flava, illud versus basin

leviter in ferrugineum vergens, lateribus nigris, hoe illo la-

tius, lateribus rotundatum, margine basali tenui plerumqve

excepto fere totum nigrum vei guttulis lineaque tenui lon-

gitudinali media pallidis. Abdomen segmento primo meta-

noto sat multo breviore, limbo laterali nigro, superne inter-

dum fascia angusta basali fusco-ferruginea, secundo ver-

sus apicem dilatato, lateribus limboque apicali optime de-

terminato nigris, disco interdum macula parva basali utrin-

que vittisque mediis apice divergentibus ferrugineis; ter-
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tio secimdo seque longo, raarginibus omnibiis flavis, pone

basin fascia lateribus abrupta valde regiilariter transversim

rectangiilari nigra; quarto tertio duplo et dimidio longiore

versiis apicem angustato, superne marginibus lateralibus

dorsali et ventrali totis vei saltem posterius faseiaque den-

tata pone medium in eos extensa et postice plerumque vit-

tiilam CLirvatam lateralem utrinque emittente ornato: quinto

et sexto parvis, illo lateribus, hoe saspe fere toto nigris.

Pedes flavi.

Obs. Clarissimus D. G. Brook (Journ. Linn. Soc.

XVII, p. 275 et 276) E. muscorum Tullb. (vix Nic), arho-

ream Tullb., imdtifasciatani Tullb., coHicalem Nic, mar-

ginatam Tullb. et lanuginosam Nic. in unam speciem reduxit.

Ha3 species omnes tamen mihi optime distinctae et faciliter

distinguendse videntur; solum E. muscorum Tullb., species

apud nos vulgatissima valde variabilis, interdum a speci-

minibus junioribus E. nivalis Linn. non nisi segre di-

stinguenda. E. Nicoleti Lubb. cum E. muscorum con-

vivit ejusque varietas pallida censenda. E. multifasciata pa-

rum variat, 500—600 specimina ex iisdem locis examinavi;

E. arhorea Tullb., species rara, ab eo corpore breviusculo,

latiore, maculis segmentorum cum fascia angusta margi-

nis postici haud confluentibus, antennis brevioribus divergit

(specimina pennulta consimilia ad Bremen legit D. D:r P o ppe);

E. corticalis Tullb. (circiter 400 specimina examinavi) colore

signaturisque valde determinatis (capite antice, segmentis ab-

dominis tertio, qvinto et sexto totis nigris etc.) vix variabi-

lis, corpore distincte breviore et latiore, magis fusiformi a

multifasciata longe divergit, solum sub cortice arborum vivit

ibique ssepe copiosissime occurrit; E. marginccta TuUh. co-

lore cinereo- vei fusco-rufo marginibusque segmentorum

tenuiter sed distinctissime nigris optime distingvenda et cum

multifasciata falsissime conj uneta, in silvis sub cortice ar-

borum coniferorum apud nos passini minus copiose occur-

rit; E. lanuginosa Nic, Lubb. semper concolor, dilute sed

distbictissime virescens nec flavescens; plura specimina tota

consimilia, solum ad litora et locis valde paludosis, pluries
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inveni (Dalarö prope Holmiam; Fennia: Kyrkslätt, Helsing-

fors, S:t Karins, Pargas, Alandia).

Explicatio figurarum

:

Fig. 1. Sminthurus mulHfasclaUts Reut. ; 1 a: ungvi-

culi pedis antici.

Fig. 2. Smintlmrus igniceps Reut.; 2 a: capiit ab an-

tico vismn; 2 h: ungviciili pedis antici.

Fig. 3. Papinns rnfescens n. sp; 3 a: ungviculi pe-

dis antici; 3 h: ungviculi pedis postici.

Fig. 4. Lepiclocyrtiis jjallidns n. sp.; a: antenna, h:

apex dentis furculse, c: ungviculi postici.

Fig. 5. Lepidocyytvs ossimiUs n. sp.; a: antenna, h:

apex tibise ungviculique antici, e: mucro dentis furculae.

Fig. 6. Lepidocyrtns pnrpiirens Lubb., antenna.

Fig. 7. Entomohrya spectabilis n. sp.

Fig. 8, Sinella ciirviseta Bro ok, a latere visa; «: un-

gviculi pedis antici; h: apex dentis furculae; c: setä clavata

mesonoti; d: setä clavata apicalis abdominis; e: antenna

individui junioris; /; ungviculi pedis postici individui juni-

oris.
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Nykomlingar för Älands och Äbo skär-

gärclars Macrolepiclopterfauiia.

Af

Enzio Reuter,

(Änm. (l. 12 Äpril 1890).

Aland.

Parnassius Apollo L,, tämligen allmän.

Colias Palceno L., här och där.

Tliecla Riihi L., mycket allmän.

Zephyrns Betulce L., sällsynt (J. Bonsdorff).

Polijommatus Phlceas L., mycket allmän.

Lyccena Argus L. (JEgon Schn.; Schiff.), mycket allmän.

L. Optilete Knoch, här och där.

L. Astrarche Berg^trand, ej sällsynt.

L. Icarus Rott., allmän.

L. Eumedon Esp. (Chiron Rott.), här och där.

*ab. Fijlf/ia Spängb., mycket sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm "(J. E. Montell). ^).

L. amanda Schn., tämligen sällsynt.

L. Argiolus L., tämhgen allmän.

L. minima Fiiessl. (alsus Fabr.), sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm (J. E. Montell); Jomala: Jomala by (E. Reuter);

Sund: Kastelholm (A. Poppius).

L. Semiargiis Rott., tämligen allmän.

Vanessa C alhim L., här och där.

V. Cardui L., sällsynt. — Sund: Kastelholm (A. Poppius),

Kökar (O. M. Reuter).

1) Arter, varieteter och aberrationer, som icke äro upptagna i

af Tengström's „Catalogus" ocli i hans „Nykomlingar för Finska Fjäril-

faunan" äro utmärkta med en asterisk.
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Melitiva Cinxia L., tämligen sällsynt. — Geta (E. Reuter,

J. E. Montell); Jomala (E. Reuter): Sund (A. Poppius).

Ar(/ynnis Euphrosyne L., här och där.

A. Pales Schiff., var. Ärsilache Esp., ej sällsynt.

A. Adippe L., tämligen allmän.

*ab. Cleodoxa O., myeket sällsynt. — Mariehamn (A.

Poppius); Sottunga (O. M. Reuter).

Satijrus Semele L., här och där.

Fararge Mcera L., tämligen allmän.

F. Hiera Fabr., här och där.

Epinephele Janira L., myeket allmän.

Ccenonymplia Tiphon Rott., (Davus Fabr.), tämligen sällsynt.

Si/richtus alveus Hb. var. FritiUum Hb. sällsynt. — Geta:

Bolstaholm (J. E. Montell).

S. Malrce L., ab. Taras Meig. myeket sällsynt. — Mariehamn

(E. Reuter).

Acherontia Atrojios L., myeket sällsynt. — Finström: God-

by (1 ex., Konsul Tamelander).

Sphinx Lif/Hstri L., tämligen allmän.

DeUephila Gcdii Rott., sällsynt. — Eckerö: Storby (E. Reu-

ter).

D. Elpenor L., tämligen allmän.

TrocJtilmm cqnforme L., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J.

E. Montell).

Zygcena Trifolii Esp., myeket sällsynt ; enl. exx. i afTengströms

samling.

Earias chlorana L., sällsynt. — Mariehamn; Jomala: Jomala

prästgärd (E. Reuter).

Nola centonalis Hb., ej sällsynt pä Bolstaholm i Geta (E.

Reuter, J. E. Montell).

Nudaria senex Hb., ej sällsynt pä samma lokal som före-

gäende.

Setinä irrorella L., här och där.

S. mesomella L., allmän. •

Lithosia hdarella L., här och där.

Emi/dia cribrnm L., myeket sällsynt. — Geta: Bolstaholm

(J. E. Montell).
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Phragmatohia fuliginosa L., allmän.

Sinlosoma mendica L., sällsyiit. — Mariehamn (E. Reuter).

Dastjchira fascelina L., mycket sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm; Finström: Bergö (J. E. Montell).

Bombyx castrensis L,, här och där.

B. lanestris L. var. Aavasaksce Teich., här och där.

B. Quercns L., här och där.

B. Ruhi L., alhnän.

Drepana falcatar\a L., tämligen ahman.

JjophopUriJX Camelina L., tämhgen sähsynt. — Geta (J. E.

Monteh).

Pi/f/cera Bucephala L., tämhgen sähsynt. — Geta (J. E. Mon-

teh).

Clostera pigra Hufn., tämhgen sähsynt. —• Geta (E. Reuter).

Tltyatira Batis L., sähsynt. — Jomala: Jomala prästgärd (E.

Reuter).

Cymatopliora ypsilon yrcecum Göze (or Fabr.), här och där.

C. duplaris L., här och där.

Äcronyda anricoma Fabr., här och där.

A. Rumicis L., tämligen allmän.

*Panthea caenohita Esp. mycket sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm (J. E. Montell).

Ägyotis ohscura Brahm (rarula Hb.) sähsynt. — Geta: Bol-

staholm (J. E. Montell).

*A. pronuha L. var. immha Tr. sällsynt. — Kumlinge (D.

A. Wikström).

*A. trianynlum Hufti., mycket sällsynt. — Jomala: Jomala

prästgärd (E. Reuter).

A. Baja Fabr., sällsynt. — Finström: Grelsby (I. Levison).

A. C niyrnm L-, här och där.

*Ayrotis Ruhi View. mycket sähsynt. — Geta : Bolstaholm (.1.

E. Montell).

A. conjiua Tr., här och där.

A. nigricans L., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J. E. Mon-

teh).

*J. vitta Hb., mycket sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J.

E. Montell).
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Mamestra contk/ua Vili., här och där.

M. Thalassina Rott., här och där,

J/. dissimilis Knoch (svasa Bkh.; Schiif.), tämligen allmän,

M. Pisi L., allmän.

M. oleracea L., sällsynt. — Jomala: Jomala prästgärd (E.

Reuter).

*M. Genistce Bkh., mycket sällsynt. — Jomala : Jomala präst-

gärd (E. Reuter).

M. dentina Esp., mycket allmän.

Dianthcecia compta Fabr., här och där.

*Polia poJijmita L., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J. E. Mon-

tell); Finström: Grelsby (I. Levison).

P. Chi L., tämligen sällsynt. — Kumlinge (D. A. Wikström).

Hadena adusta Esp., tämligen sällsynt. — Finström (I. Levi-

son).

H. furva Hb., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J. E. Montell)-

H. monoglypha Hufn., tämligen allmän.

H. lithoxi/lea Fabr., här och där.

H. hasilinea Fabr., tämligen allmän.

H. rnrea Fabr., allmän.

var. alopecunis Esp. (comhusta Hb.), tämligen allmän.

H. didyma Esp. (secalina Hb.), sällsynt. — Kökar (O. M.

Reuter).

Miana Stngilis L. ab. latruncida Lang, här och där.

Dipterijgia scahriuscida L. (pinastri L.), tämligen sällsynt.

— Geta (E. Reuter, J. E. Montell); Mariehamn (E.

Reuter),

Euplexia lucipara L., här och där.

N(enia typica L., här och där.

Hydvoecia nictitans Bhk. ab. erythrostiyma Hw. sällsynt. —
Geta: Bolstaholm (J. E. Montell). •

Leucania Comnia L., allmän.

L. conigera Fabr., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J. E. Mon-

tell); Mariehamn (A. Poppius).

L. Utitargyrea Esp., sällsynt. — Jomala: Jomala prästgärd

(E. Reuter).

Caradrlna Morpheus Hufn., här och där.
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C. qvadripunctata Fabr., tämligen allmän.

C Menetriesii Kretschm. (cuhicnJaris Bkh. var. minor, cine-

rascens Tengström), här och där.

C. Taraxaci Hb., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (E. Reuter).

HijdriUa palustris Hb., allmän vid Mariehamn (E. Reuter).

Tceniocampa gothica L., här och där.

Dyscliorista suspeda Hb., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J.

(E. Montell).

Orthosia litura L., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (J. E. Mon-
tell).

Scopeloso7na sateUitia L., mycket sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm (J. E. Montell).

Habrostola tripartita Hufn., tämligen allmän.

"^Plusia Jota L. (nec Thunbg), mycket sällsynt. — Sund:

Kastelholm (A. Poppius).

PL interrogationis L., allmän.

Erasfria imcida L., här och där.

Prothymia vindaria L., här och där.

Euclidia Mi L. tämligen sällsynt. — Sund (A. Poppius).

E. glyphica L., allmän.

Boletohia ftdiginaria L., mycket sällsynt. — Kökar (0. M.

Reuter).

Bomolocha fontis Tlinbg (crassalis Fabr.), här och där.

Hypena prohoscidalis L., här och där.

Jodis pidata L., mycket allmän.

Äcidalia similata Thnbg (perochraria F. R.), tämligen all-

män.

Ä. muricata Hufn., mycket sällsynt. — Finström: vidBrants-

böle träsk (E. Reuter).

Ä. palUdcda Bkh., allmän.

A. aversata L. (Uvidata Gn.), tämligen sällsynt. — Geta:

Finström (E. Reuter); Sund (A. Poppius).

ab. spoUata Stgr. (arerscda Tr.), allmän.

A. emarginata L., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (E.Reuter).

A. hnmorata L., allmän.

A. incancda L., (nudcda Tr.), tämligen sällsynt. — Geta (E.

Reuter); Sund (A. Poppius).

3
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A. fumata Stph. (commutaria H. S. ), tämligen allmän.

A. immutata L. (sylvestrana Hb.), här och där.

Pellonia vihicaria L., sällsynt. — Sund: Kastelholm (A. Pop-

pius).

Rhyparia melanaria L., myeket sällsynt. — Finström : Grels-

by (I. Levison).

Äbraxas marc/inata L., myeket allmän.

Cabera pusaria L., myeket allmän.

C. exanthemata L., myeket allmän.

Numerla pulveraria L, sällsynt. — Jomala: Ramsholmen (E.

Reuter).

Ellopia prosapiara L. (fasciaria Schiff.), här oeh där.

Selenia tetralunaria Hufn., sällsynt. — Mariehamn (O. Ta-

melander).

Odontoptera hidentata L., tämligen sällsynt. — Jomala (E.

Reuter).

Rumia luteolata L. {cratcegata L.), tämligen allmän.

Epione vespertaria Thnbg, sällsynt. — Mariehamn (A. Pop-

pius).

Macaria notata L., allmän.

M. alternaria Hb., sällsynt. — Sund: Kastelholm (A. Pop-

pius).

M. litumta L., myeket allmän.

Amphidasys hetidarius L., sällsynt. — Bogskärs fyr (E. Reu-

ter).

Boarmia cinctaria Schiff., sällsynt. — Finström: Grelsby (I.

Levison).

B. repandata L., här oeh där.

B. juhata Thnbg (glahraria Hb.), sällsynt. — Geta: Bolsta-

holm (E. Reuter); Sund: Kastelholm (A. Poppius).

Gnophos sordana Thnbg, myeket sällsynt. — Sund: Kastel-

holm (A. Poppius).

Gil. myrtillata Thnbg, (ohfuscaria Hb.), här oeh där.

Halia brumieata Thnbg, här oeh där.

Phasiane dathrata L., här oeh där.

Scoria lineata L., myeket sällsynt. — Finström: Östanäker

(E. Reuter).
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OrthoUtha ccrvinata Schiff., mycket sällsynt. — Finström:

Grelsby (F. Roos).

Änaitis phufiata L., mycket sällsynt (0. M. Reuter).

A. palndata Thnbg, sällsynt. — Eckerö: Storby (E. Reuter).

Lobophora sexalisata Hb., tämligen sällsynt. — Mariehamn
(E. Reuter).

Triphosa duhitata L., sällsynt. — Geta: Bolstäholm (J. E.

Montell); Finström: Grelsby (F. Roos).

Eucosmia undulata L., här och där.

*Scotosia vehdata Hb., mycket sällsynt, — Finström: Bergö

(E. Reuter); Mariehamn (A. Poppius).

Lygris prunata L., tämligen allmän.

L. testata L., här och där.

L. populata. L., allmän.

L. assoclata Bkh. (marmorata Hb.), tämligen sällsynt. —
Geta: Bolstäholm (E. Reuter).

Cidaria hicolorata Hufn., här och där.

C. variata Schiff., här och där.

var. obeliscata Hb., här och där.

'*C. eof/nata Thnbg (simulata Hb.), sällsynt. — Geta: Bol-

stäholm; Finström: Bergö (E. Reuter); Mariehamn;

Sund: Kastelholm (A. Poppius).

C. Junipemta L., tämligen sällsynt. — Eckerö: Storby (E.

Reuter).

*C sitemta Hufn., tämhgen sällsynt. — Geta (J. E. Mon-

tell); Jomala; Mariehamn (E. Reuter).

C. niiata L., tämligen allmän.

C. tceniata Stph., tämhgen sällsynt. — Geta (E. Reuter)

;

Mariehamn (A. Poppius).

C. truncata Hufn., mycket allmän.

var. infuseata Tengström, tämhgen sällsynt. — Eckerö

Storby (E. Reuter).

C. hnmanata Hufn., mycket sällsynt. — Eckerö: Storby (E.

Reuter).

C munitata Hb., här och där.

*C. oUvata Bkh., sällsynt. — Geta: Bolstäholm'; Finström:

Bastö (E. Reuter).
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C. viridaria Fabr. (pecthmtaria Knocli), tämligen allmän.

C. vespertata Bkh., tämligen sällsynt. — Eckerö: Storby;

Finström: Emkarby (E. Reuter).

C. qvadrifasciaria L. (lif/ustrata Hb., Schift,), här och där.

C. designata Rott., tämligen sällsynt. — Geta: Bolstaholm;

Finström: Bergö (E. Reuter).

C. viitata Bkh. (Ugnata Hb.), sällsynt. — Geta: Bolstaholm

Finström: Östanäker (E. Reuter).

C. cmsiata Lang, här och där.

*C. gaUata Hb. sällsynt. — Finström: Bergö; Jomala: Jomala

prästgärd (E. Reuter).

C. sociata Bkh., allmän.

C. kastata L., tämligen sällsynt. — Sund (A. Poppius).

C. tristata L., sällsynt. — Sund: Kastelholm (A. Poppius).

C. luctuata Hb. (hastulata Hb., Btr.), här och där.

C. alchemillata L., tämligen allmän.

C. adceqvata Bkh. (hlandiata Hb., Schiff.), mycket sällsynt.

— Geta: Bolstaholm (E. Reuter).

C. aJhidata Schiff., mycket allmän.

C. flavicata Thnbg, allmän.

C. sordidata Fabr. (ehdata Hb.), mycket sällsynt. — Geta:

Bolstaholm (E. Reuter).

C. mitumnalis Ström {impluviata Hb.), mycket allmän.

C. corylata Thnbg, här och där.

C. nigrofasciaria Göze {derivata Schiff.), mycket sällsynt. —
Geta: Bolstaholm (J. E. Montell).

Eupithecia pusillata Fabr., här och där.

E. togata Hb., här och där.

E. dehiliata Hb., sällsynt. — Geta: Bolstaholm (E. Reuter).

E. succentiiriata L., tämligen sällsynt. — Geta: Bolstaholm

(E. Reuter).

E. plmnheolata L., tämligen sällsynt. — Mariehamn (E.

Reuter).

*E. ralerianata Hb., mycket sällsynt. — Finström: Östan-

äker (E. Reuter;.

E. sati/rata Hb., tämligen allmän.

E. Hehetkaria Boisd., allmän.
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E. contenninata Z., sällsynt. — Mariehamn (E. Reuter).

E. imlUjata Hb., tämligen sällsynt. — Mariehamn (E. Reuter).

E. exiguata Hb., tämligen sällsynt. — Jomala: Jomala präst-

gärd (E. Reuter).

Äbo skärgärd.

*Pieris Napi L. var. gen. II. Napcece Esp., här och där.

P. DapUdice L, mycket sällsynt. — Abo stad (J. E. Mon-
tell).

*Zephijrtis Quercus L., mycket sällsynt. — Reso : Stor-Heik-

kilä (H. Lagermarck); Kakskerta (E. J. Ronsdorff).

Z. Betuke L., sällsynt. — Merimasku: Luonomaa (A. Pop-

pius); S:t Karins: Vaarniemi (H. Hjelt).

Lijcmna Ärgyyognomoii Rergstr., mycket sällsynt. — Par-

gas: holme i Örfjärden (1 ex., E. Reuter).

L. Ästrarche Rergstr. (meclon Esp.), sällsynt. — Korpo: Kor-

pogärd (L. I. Ringbom).

L. EumedoH Esp. (chiron Rott.), sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(1 ex., E. Reuter); Korpo: Korpogärd (ej sällsynt, L.

I. Ringbom).

L. amauda Schn., sällsynt, — Pargas: Lofsdal, Lenholmen

(E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. I, Ringbom).

L. minima Fuessl. (alsus Fabr.), mycket sällsynt. — Abo (R.

Lundh); S:t Karins: Vaarniemi (H. Hjelt).

L. Cijllanis Rott, sällsynt. — Äbo (F. Roos); S:t Karins

:

Ispois (E. Reuter).

Vanessa lo L., mycket sällsynt. — Kakskerta (E. J. Rons-

dorff); Pargas: Lofsdal (O. M. Reuter).

Argynnis Aphirape Hb. var. Ossianus Hbst., sällsynt. —
Merimasku: Luonomaa (A. Poppius).

*A. Selene Schiff. var. Rlnaldus Hbst, mycket sällsynt. —
Korpo: Korpo gärd (G. Cygnaeus).

*^. Nlohe L. ab. Eris Meig., här och där. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. I. Ringbom).

*A. Adippe L. ab. Cleodoxa 0., sällsynt — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. I, Ringbom).

Pararge Hiera Fabr., här och där.
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Epinepliele Lycaon Rott. (Eudora Esp.), mycket sällsynt. —
Korpo: Korpogärd (L. I. Ringbom).

Syrichtus Malvce L. ab. Taras Meig., mycket sällsynt. —
Kakskerta; Uskela.

Hesperia Lineola Ochs., här och där. — S:t Karins (H. Hjelt);

Pargas (E. Reuter).

Acherontia Afropos L., mycket sällsynt. — Abo stad (Ret-

tig); S:t Karins: Rauhalinna (Tammelin); Pargas Malm
(Palin); Korpo: Korpogärd (G. Cygnaeus); Kimito (enl.

O. M. Reuter).

*Smerint]ms Tilice L. ab. maaduta Miitzel, sällsynt. — S:t

Karins: Katrinedal (E. Reuter).

Sesia tipuliformis L., sällsynt. — Kakskerta (E. J. Ronsdorff);

Pargas: Lofsdal (O. M. Reuter).

*>S'. vespiformis L. (asiliformis Rott.), mycket sällsynt. —
Korpo: Korpogärd (L. I. Ringbom).

S. fofmiciformis Esp., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(1 ex., O. M. Reuter).

Bemhecia hylwiformis Lasp., mycket sällsynt. — Pargas

(A. Krook), Lofsdal (E. Reuter).

Zi/gcena Trifolii Esp., mycket sällsynt. — Pargas: Lenhol-

men vid Lofsdal (E. Reuter).

Z. Lonicerce Esp., tämligen allmän.

Nola centonalis Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (O.

M. Reuter).

Nudaria mimdana L., sällsynt. — Pargas: Gunnarsnäs (E.

Reuter), Lofsdal (E. & O. M. Reuter).

*Lifhosia unita Hb. var. arideola Hering, mycket sällsynt. —
Korpo: Markomby (1 ex., E. Reuter).

L. lutarella L., här och där.

*EucheUa Jacohmc L., mycket sällsynt. — Kakskerta (E.

J. Ronsdorff).

*Nemeophila Plantaginis h- ab, hospita Schiff., sällsynt. —
Kakskerta (E. J. Ronsdorff).

Arctia aulica L., tämligen sällsynt. — S:t Karins : Ispois (H.

Hjelt, J. E. Montell, E. Reuter).
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Hepialus Humuli L., Äbo stad (ymnig, R. Lundh, J. Ami-

noff, D. A. Wikstöm); S:t Karins: Vaarniemi (här och

där, H. Hjelt); Uskela (E. J. Bonsdorff).

Fimiea intermecUella Brd. (Epicnopteryx nitidella Ochs.),

tämligen sällsynt. — Pargas: holme i Örfjärden (0.

M. & E. Reuter).

DasycUra fascelina L., mycket sällsynt. — S:t Karins: Is-

pois (E. Reuter).

Gastropacha lanestris L. var. Aavasaksce Teich, här och

där.

*Lasiocampa hmigera Esp. var. lohulina Esp., mycket säll-

synt. — Pargas: Lofsdal (Lydia Reuter).

Harpyia furcula L., sällsynt. — Äbo (Pippingsköld).

H. Ufida Hb., sällsynt. — Äbo (J. Schilde); Uskela (Mäkiin).

Clostera Anachoreta Fabr., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

*Cymatophora fluctuosa Hb., sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(0. M. & E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. L Ring-

bom).

Arsilonche albovenosa Göze, tämligen sällsynt. — Abo (J.

E. Montell); Pargas: holmar i Örfjärden; Nagu: Nötö

(E. Reuter).

*var. Murina Auriv., mycket sällsynt. — Tillsammans

med hufvudformen.

*var. albida Auriv., sällsynt. — Tillsammans med huf-

vudformen.

"Acronycta Aini L., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(larv, E. Reuter).

A. auricoma Fabr., här och där.

Agrotis polygona Fabr., mycket sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter).

A. obscura Brahm. (ravida Hb.)- sällsynt. — Lemo (I. Ami-

noff); Pargas (O. M. & E. Reuter).

*A. promdja L. var. innuba Tr., sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter).

A. Baja Fabr., här och där.
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A. depunda L., sällsynt. — Töfsala (D. A. Wikström); Par-

gas: Lofsdal (O. M. & E. Reuter).

A. cuprea Hb., tämligen sällsynt. — S:t Karins (H. Hjelt);

Pargas (O. M. & E. Reuter).

A. lucernea L., sällsynt. — Lemo: Tenhola (I. Aminoff);

Pargas: Piukkala (A. Poppius), Lofsdal (O. M. & E.

Reuter).

A. cursoria Hufn., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

A. recmsa Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

A. nigricans L., tämligen sällsynt. — Lemo (I. Aminoff);

Pargas (E. Reuter); Korpo (L. \. Ringbom).

A. prcecox L., mycket sällsynt. — Töfsala (I. Levison).

Neuronia Popularis Fabr. {Lolii Esp.), sällsynt. — Pargas:

Lofsdal (E. Reuter).

*iV. cespitis Fabr., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E,

Reuter).

Mamestra advena Fabr., här och där.

M. tinctd Rrahm, tämligen allmän.

*if. nehulosa Hufn., mycket sällsynt. — S:t Karins: Ispois

(J. E. Montell); Kakskerta : Harjattula (D. A. Wikström);

Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

*M. Genistce Bkh., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

M. ghiuca Hb., här och där.

Dianthoecia proxhna Hb., här och där.

var. ochrostif/ma Ev., tämligen sällsynt. — Rimito (L

Aminoff); Pargas (0. M. & E. Reuter).

D. capsincola Hb., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

B. cucuhali Fuessl., tämligen sällsynt. — Lemo (I.Aminoff);

Äbo (Coll. Nylandr.); Pargas (O. M. & E. Reuter).

*I). capsophila Dup., mycket sällsynt. — Lemo: Tenhola

(I. Aminoff); S:t Karins: Ispois (J. E. Montell); Korpo:

Korpogärd (L. I. Ringbom).

Ammoconia ccecimacida Fabr., mycket sällsynt. — Pargas:

Lofsdal (E. Reuter).
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*Polla pohjmita L., tämligen sällsynt. — Äbo stad (E. Reu-

ter, H. Hjelt, J. E. Montell, R. Lundh, L. I. Ringbom).

*Dnjobofa protea Bkh., mycket sällsynt. — Pargas: Lenhol-

men vid Lofsdal (E. Reuter).

Hadena udusta Esp., här och där.

H. furva Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reu-

ter).

H. lithoxi/lea Fabr., tämligen sällsynt. — Lemo; Rimito (L

Aminoff); Pargas (E. Reuter); Korpo (L. L Ringbom),

H. rurea Fabr. var. alopecurus Esp. (combusta Hb.), tämli-

gen allmän.

H. (jemina Hb., mycket sällsynt. — Rimito: Pakinais (L

Aminoff).

H. didtjma Esp., här och där.

ab. nictitans Esp., tämligen sällsynt. — Pargas (E.

Reuter),

ab. leucostiyma Esp., mycket sällsynt. — Äbo stad

(R. Lundh).

Ncenia Ujpica L., tämligen sällsynt. — Lemo (I. Aminoff);

Pargas (E. Reuter).

Hydrcecia nictitans Bkh. ab. enjthrostigma Hw., tämligen

sällsynt. — Pargas (E. Reuter).

H. micacea Esp., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter);

Korpo: Markomby (E. Reuter), Korpogärd (L. I. Ring-

bom).

*Leucania ohsoleta Hb., sällsynt. — Lemo : Tenhola (I. Ami-

noff).

L. lithargyrea Esp., sällsynt. — Lemo : Tenhola (L Aminoff);

Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

Caradrina Morpheiis Hufn., här och där.

C. Älsines Brahm, tämligen sällsynt. — Lemo: Tenhola (I.

Aminoff).

C. Taraxaci Hb., tämligen sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

Hydfilla palustris Hb., tämligen sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. L Ringbom).

H. arciiosa Hw., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter).
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TcBniocampa opima Hb., mycket sällsynt. — S:t Karins:

Ispois (E. Reuter).

Pachnohia rnhrkosa Fabr., mycket sällsynt. — Äbo (H. In-

gelius).

*Cahjmnia trapezina L., sällsynt. — Reso: Stor-Heikkilä

(R. Lundh); S:t Karins: Ispois (E. Reuter), Vaarniemi

(H. Hjelt); Pargas: Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

Dijschorista suspecta Hb., sällsynt. — Lemo: Tenhola (I.

Aminoff); Äbo (R. Lundh).

Cleoceris viminalis Fabr., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

Orthosia Jota L., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E.

Reuter).

O. circellaris Hufn., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (O. M. &
E. Reuter).

XantMa citrago L., mycket sällsynt. — S:t Karins : Katrine-

dal; Pargas: Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

Orrhodia Vaccinii L,, här och där.

*ab. spadicea Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(E. Reuter).

Scopelosoma satellitia L., tämligen sällsynt. — Abo (E. Reu-

ter, R. Lundh, W. Poppius); S:t Karins (H. Hjelt); Par-

gas (E. Reuter).

Dasj/polia Teinpli Thnbg, mycket sällsynt. — Äbo (J. E.

Montell).

Xylina socia Rott., sällsynt. — Pargas : Lenholmen vid Lofs-

dal (E. Reuter).

Calocampa vetiista Hb., sällsynt. — Äbo (R. Lundh); Par-

gas: Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

*C. exoleta L-, sällsynt. — Äbo (R. Lundh); Kakskerta (E.

J. Ronsdorff); Pargas Lofsdal (O. M. & E. Reuter).

Cucidlia Gnaplialii Hb., mycket sällsynt. — Rimito: Paki-

nais (I. Aminofi).

Hahrostola triplasia L., sällsynt. — Äbo (Coll. Nylandr., R.

Lundh); Pargas: Lofsdal (0. M. Reuter).

Plusia moneta Fabr., mycket sällsynt. — Äbo (F. Roos).
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Anarta cordigeya Thnbg, mycket sällsynt. — Merimasku (A-

Poppius).

Prothymia viridaria L. {laccata Scop.), sällsynt. — S:t Karins:

Katrinedal (J. E. Montell).

*Toxocampa Craccce Fabr., mycket sällsynt. — S:t Karins:

Katrinedal, Vaarniemi (H. Hjelt).

Herminia derivalis Hb., sällsynt. — Pargas: holmar i Ör-

fjärden (E. Reuter).

Pechypogon harhaUs L., tämligen sällsynt. — S:t Karins;

Pargas (E. Reuter); Korpo (L. I. Ringbom).

Hypena rostralis L., vissa är ymnig pä Lofsdal i Pargas (E.

Reuter).

H. proboscidalis L., sällsynt. — Äbo (F. Roos).

Acidalia pallidata Bkh., allmän.

Ä. aversata L. {Uvidaia Gn.), tämligen sällsynt. — Pargas

(E. Reuter)

A. emarginata L., här och där.

A. incanata L. (mutata Tr.), tämligen sällsynt. — Kakskerta

(E. J Bonsdorff); Pargas (0. M. & E. Reuter).

A. rcnmtaria Hb., sällsynt. •— Pargas: Lofsdal, Lenholmen

(0. M. & E. Reuter).

A. imniiifata L. (sylvestraria Hb.), här och där.

*Zonosonia pmnctaria L. ab. infuseata E. Reut., mycket säll-

synt. — Pargas: Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

*ab. arcufera E. Reut., mycket sällsynt. — Pargas:

Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

*PeUonia vibicaria L. var. sfrigafa Stgr., sällsynt. — Par-

gas : Lofsdal (E. Reuter); Korpo : vid Korpo Storträsk

(0. M. Reuter).

*Abraxas sylvata L., mycket sällsynt. — Lemo: Tenhola

(1 ex., L Aminoff).

Numeria pmlveraria L., här och där.

Eugonia autiimnaria Wernb. (alniaria Esp.), sällsynt. — S:t

Karins: Katrinedal (E. Reuter); Pargas: Lofsdal (0. M.

Reuter), Lenholmen (E. Reuter).

*E. alniaria L. (tiliaria Bkh.), mycket sällsynt.— Merimasku:

Rantala (A. Poppius); Pargas: Älön (E. Reuter).
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E. erosarla Bkh., mycket sällsynt. — Pargas: Lenholmen

vid Lofsdal (E. Reuter).

Selenia tetralunaria Hufn., sällsynt. — Lemo: Tenhola (I.

Aminoff); S:t Karins: Ispois (E. Reuter); Korpo: Kor-

pogärd (L. I. Ringbom).

Angerona prunaria L., säUsynt. — Abo (Coll. Nylandr., J.

Sahlberg); Kakskerta (E. J. Bonsdorff).

Epione apiciaria Schiff., tämligen sällsynt. — S:t Karins (0.

M. Reuter); Pargas (E. Reuter).

Macaria alteniaria Hb., tämligen sällsynt. — Pargas (E.

Reuter).

Hihernia defoliaria L., sällsynt. — Abo (0. M. Reuter, J. E.

Montell, F. Roos).

Boarmia crepnscularia Hb., sällsynt. — S:t Karins: Ispois

(0. M. Reuter), Vaarniemi (H. Hjelt); Pargas: Lofsdal

(E. Reuter).

B. scoptdaria Thnbg (punctularia Hb.), tämligen aUmän.

Gnophos sordaria Thnbg, mycket sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter); Korpo: Korpogärd (L. L Ringbom).

Gn. myrtillata Thnbg (ohfuscaria Hb.), här och där.

*Bupahis plniarius L. ab. flavescens B. White, tämligen säll-

synt. — Pargas (E. Reuter).

Halia loricaria Ev., sällsynt. — Abo (Pippingsköld).

*AspUates sfrigillarla Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter).

Lobophora Imlterata Hufn., här och där.

L. sexalisata Hb., här och där.

Lijgris testata L., här och där.

L. associata Bkh. (marmorata Hb.), här och där.

Cidaria hicolorata Hufn., tämligen sällsynt. — Pargas (O.

M. & E. Reuter).

C. variata Schiff., tämligen sällsynt. — Pargas (E. Reuter).

var. oheliscata Hb., här och där.

*C. cof/nata Thnbg (siniulata Hb.), mycket sällsynt. — Par-

gas: Lofsdal (E. Reuter).

C. Juniperata L., här och där.



och Abo skärgärdars Macrolepidopterfauna. 45

*C. siterafa Hufn., tämligen sällsynt. — S:t Karins (E. Reu-

ter, H. Hjelt); Pargas (E. Reuter); Korpo (L. I. Ring-

bom).

C. tieniata Stph., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E

Reuter).

C. tnincata Hufn. var. i)ifnscata Tengström, tämligen säll-

synt. — S:t Karins; Pargas (E. Reuter).

C. imnianata H\v., mycket sällsynt. — S:t Karins: Ispois

(E. Reuter).

C. munitata Hb., sällsynt. — Abo (R. Lundh); Pargas : Lofs-

dal (E. Reuter).

*C ollrata Rkh., mycket sällsynt. — Pargas: Lenholmen

vid Lofsdal (E. Reuter).

C. didymata L., tämligen sällsynt. — Pargas (E. Reuter).

*C. montcDiata Rkh. var. lapponica Stgr., mycket sällsynt.

— Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

*(7. qvadrifasciaria L. var. TJiedenii Lampa, mycket sällsynt.

— Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

C. suffumata Hb., mycket sällsynt. — Korpo: Korpogärd (L.

L Ringbom).

C. nehidata Thnbg (dihitata Rkh.), här och där.

*C. galiota Hb., mycket säUsynt. — Pargas : Lofsdal (0. M.
' & E. Reuter).

C. luguhrata Stgr (luctuata Hb., Sclliff.), mycket sällsynt. —
Kakskerta (E. J. Ronsdorff).

C. tristata L., tämligen sällsynt. — S:t Karins (H. Hjelt);

Kakskerta (E. J. Ronsdorfi); Pargas (0. M. & E. Reu-

ter).

C. luctuata Hb. (hastulata Hb., Rtr.), tämligen sällsynt. —
Pargas (E. Reuter).

*C. affinita Stph. var. turharia Stph., mycket sällsynt. —
Pargas: Lenholmen vid Lofsdal (E. Reuter).

*C. sp? mycket sällsynt. — Pargas: Lill-Tervo (E. Reuter).

*C. hydrata Tr., sällsynt. — S:t Karins: Katrinedal (E. Reu-

ter); Pargas: Lofsdal (0. M. & E. Reuter).

C. ohliterata Hufn., här och där.
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C. sordidata Fabr. (elxitata Hb.), sällsynt. — Pargas: Len-

holmen vid Lofsdal (E. Reuter).

C. literata Don. (ruberata Frr.), mycket sällsynt. — Par-

gas: Lofsdal (E. Reuter).

C. lapidata Hb., mycket sällsynt. — Lundo (F. Roos).

C. tersata Hb., mycket sällsynt. — Pargas: Lenholmen vid

Lofsdal (E. Reuter).

Collix sparsata Tr., sällsynt. — Pargas : Lofsdal (E. Reuter).

Eiipithecia subuotata Hb., sällsynt. — Pargas: Lofsdal; Kor-

po: Markomby (E. Reuter).

E. pusillata Fabr., här och där.

E. ahietaria Göze (strobilata Rkh.), sällsynt. — Kakskerta

(E. J. Bonsdorff); Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

E. togata Hb., tämligen sällsynt. — Pargas (E. Reuter).

E. debiliata Eb., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

E. siibfulvata Hw., här och där.

*ab. oxydata Tr., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reu-

ter).

E. nanata Hb., sällsynt. — Pargas: Lenholmen vid Lofsdal

(E. Reuter).

E. tenuiata Hb. {inturbaria Frr.), sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (E. Reuter).

*E. valerianata Hb., mycket sällsynt. — S:t Karins: Katri-

nedal (E. Reuter).

E. satyrata Hb., tämligen allmän.

ab. snhatrata Stgr, mycket sällsynt. — Pargas: Lofs-

dal (1 ex., E. Reuter).

ab. calhmaria Dbld., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (O.

M. & E. Reuter).

*E. HeJveticaria Boisd. var. arceuthata Frr., mycket säll-

synt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter).

*E. campanidata H. S., mycket sällsynt. — Pargas: Lofsdal

(E. Reuter).

*E. assimilata Gn., mycket sällsynt. — Pargas : Lofsdal (E.

Reuter).

E. conterininata Z., sällsynt. — Pargas: Lofsdal, Lenholmen

(E. Reuter).
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E. exigiiata Hb., tämligen sällsynt. — S:t Karins; Pargas

(E. Reuter).

E. lanceata Hb., mycket sällsynt. — S:t Karins: Ispois (E.

Reuter).

E. sohrinata Hb., sällsynt. — Pargas: Lofsdal (E. Reuter).



Meddel. af Societas pro Fauna et Flora Fennica 17: 1890.

Bombyx lanestris L. var. Aavasaksae Teich

ocli dess utvecklingsliistoria.

Af

Enzio Reuter.

{Anm. d. 5 Dee. 1889.)

Redan för närä ett decennium sedän har en varietet

af Bomhyx lanestris L. under benämningen Äavasalsce blif-

vit beskrifven af den tyske entomologen C. A. T e i c h ^).

Denna form, hvilken säsom namnet antyder blifvit beskrif-

ven efter vid Aavasaksa funna exemplar, skiljer sig förnäm-

ligast i larvstadiet frän den typiska lanestris L., hvaremot

själfva imago erbjudor frän hufvudformen mindre afvikande

karaktärer. Da nämnda varietet sälunda är af skildt intresse

för värt lands lepidopterologer, men likväl tillsvidare synes

vara icke nog allmänt känd, har jag ansett det vara skäl

att egna densamma en nägot iitförligare redogörelse än den

af Teich gifna. Detta sä mycket hällre som jag de senaste

ären anträffat larven i mängd ooh uppfödt flere hundra ex-

emplar af densamma samt säkinda värit i tillfälle att följa

dess utveckUng, i mänga fall ända frän dess allra tidigaste

stadium.

Äggen äro äggrunda, glatta och glänsande, hvitgröna

eller nastan glasfärgade, 1,6—1,9 mm. länga. De läggas,

hkasom hos flere närstäende arter, alla pä ett ställe, grupp-

vis eller ordnade i rader kring en gren af den växt, hvil-

kens blad utgöra larvens näring samt täekas helt och hället

') Lepidopterologische Bemerkungen. Stett. e. Zeit. 42, 1881, p.

187—188.
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med den karaktäristiska grä ullika hännässä, som omgifvcr
ändaii af honans bakkropp och gifvit upphof tili artens be-
nämning.

Sä snart näringsväxtens blad begynt utveckla sig — i

niedlet af maj eller början af juni — utkläckas larverna,
hvilka genast angripa den späda grönskan. De lefva koloni-
vis, d. V. s. alla tili samma kuli hörande individer söka sig
tili natten eller oek vid mulen väderlek skydd inom ett för
alla gemensamt, spindelväfslikt bo af en tili en början mera
oregelbunden form, hvilket bo hälst anordnas i omedelbar
närhet tili de nu tomma äggen.

I sitt tidigaste stadium, d. v. s. under tidrymden mel-
lan äggets kläckning och första hudömsningen, är larven en-

färgadt svart, matt och försedd med länga, nägot Ijusare här
samt uppnär en längd af i medeltal 4—5 mm.

I andra stadiet, efter första hudömsningen, är den tili

färgen nägot Ijusare, brunsvart, f/lcmsande, med i förhällande
tili kroppens storlek nägot kortare här än i föregäende
stadium, äfven nu enfärcjad ; pä sin höjd synas pä hvardera
sidan af kroppen, kort före andra hudombytet, genomskinande
Ijusa fläckar, antydningar tili de blifvande rektangelformiga
eller kvadratiska filtfläckarne. Längd före andra hudöms-
ningen 6—8 mm.

I tredje stadiet är larven pä ryggen enfärgadt svart,

matt; pä hvardera sidan ä hvarje segment — med undantag
af det första och sista — försedd med en rektangelformig,
svartbrun, sammetslik filtfläck, som nedtill och baktill är
tildligt kantad med en gulhvit linje; framtill är denna kant-
linje mycket otydlig och afbruten; upptill, d. v. s. mot ryg-
gen, saknas den helt och hället i); härbeklädnaden tämligen
läng, hvitaktig; utom dessa öfver hela kroppen spridda här

^) Enligt Teich skulle larven redaii imder föregäende stadium
visa denna färgteckning: „Nach der ersten Häutiing waren die bei La-
nestris bemerkbaren rothbraunen Flecken undeutlich gelb umzogen" 1.

c. p. 187. — Hos alla af mig undersökta larver, hvilka uppgä tili flere

lumdra, framträder nämnda färgteckning först efter andra hndombyfet.

4
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finnas ä andra och trcdje segmenten pä hvardcra sidan om
ryggen en tämligen kort och robust hnm liärpensel. Längd

8—11 mm.
I fjärde stadiet — efter tredje hudömsningen — er-

häller larven i huiVudsak den färgteckning, som sedän blif-

ver rädande under hela dess larvtid. Grimdfärgen är svart-

blä, bröstfötterna svarta, buk- och tili en del äfven analföt-

terna rödaktiga. Sidolinjen och andhälen hvitgula. Behärin-

gen pä sidorna hvitaktig — askgrä, icke säsom hos lanestris

brungrä. Pä hvarje segment fmnas, likasom hos denna, tvä

rödbruna iiltlläckar, hvilka här äro omgifna af hvitaktigt

gula, icke fuUkomligt slutna kvadrater. De innersta sidorna

i dessa kvadrater bilda den dubbla, afbriitna rygglinjen; vi-

dare äro dessa kvadrater genom likaledes gula, korta längs-

streck ofuUständigt lorbundna med hvarandra. Äfven hiif-

vudet är tecknadt med en gul längslinje. Efter fjärde hud-

ömsningen har larven nastan samma utseende som i det

nyss beskrifna stadiet, blott att den gula färgen nu ärmyc-

ket lifligare, vackert svafvelgul — nastan guldgul.

Efter tredje och fjärde hudombytet lämna larverna, el-

ler ätminstone den största delen af dem, det ursprungliga

boet, som emellertid alit efter hand vuxit i omfäng och likt

en Stor, hvit spindelväfslik päse nedhänger frän näringsplan-

tans gren. De sprida sig nu ät olika hali, aflöfva stundom

hclt och hället näringsplantan samt begifva sig därefter öf-

ver tili kringstäende exemplar af samma växtslag, här och

där inrättande ät sig nya bon. — Längd förc förpuppnin-

gen 52—60 mm.
Larvens utveckling synes vara i högsta grad oregel-

bunden. Af 120 larver, tagna den 11 juni 1888 säsom digg,

eller nyss utkrupna ur äggen, samt alla härstammande frän

samma kuli, förpuppade sig största delen frän den 16 au-

gusti — början af oktober. Märkvärdigt nog hämmades

flere larver redan tidigt i sin utveckling, men lefde det oak-

tadt ända tili slutet af augusti och början af september; de

erhöUo lika riklig näring och voro för öfrigt underkastade

fullkomligt enahanda lefnadsförhällanden som de andra. De-
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ras första hudömsning ägde rum ungefär samtidigt med de

andra larvernas, men de bibehöllo därefter för hela sinlifs-

tid samma larvdräkt, den här ofvan för det andra stadiet

beskrifna, och syntes icke häller tilltaga i storlek. Hvad or-

saken härtill var, är svärt att afgöra. Möjligen härstam-

made de frän obefruktade '^gg och saknade i följd häraf kraft

tili vidare iitveckling samt förblefvo därför pä ett lägre sta-

dium. Andra larver visade pä samma sätt i sitt tredje sta-

dium ett liknande stilleständ i utvecklingen. Och äter andra,

som uppnätt sin närä nog tulla iitveckling, förpuppade sig

icke, utan kröpo oroliga af och an och syntes bereda sig

för öfvervintring, men dogo i slutet af oktober och början

af november.

En annan kuli om 238 larver, tagna den 28 juni sam-

ma är, erbjöd icke sä stora oregelbundenheter i resp. indi-

viders utveckling. Larverna voro vid anträffandet redan

tämligen vuxna, i sitt tredje och Ijärde stadium, och för-

puppade sig emellan den 27 juli och 15 augusti, men flere

larver visade likväl äfven inom denna kuli benägenhet att

öfvervintra. Huruvida larven ocksä i naturen visar samma
oregelbundenhet i sin utveckling har jag ej lyckats konsta-

tera.

Alla de af mig uppfödda larverna visade under resp.

stadier den färgteckning, som här ofvan beskrifvits, med un-

dantag af en enda. Denna larv, som redan var fullvuxen,

förblef under hela sin tid i afsaknad af de gula kvadraterna,

men visade antydningar tili en gul sidolinje, och äfven and-

hälen hade en dragning i gult. För öfrigt öfverensstämde

den fuUkomligt med de andra larverna; sälunda var behä-

ringen pä sidorna askgrä som hos dessa och icke brungrä

som hos lanestris. Den dog inne i den glest hopspunna

kokongen.

Larven har anträffats pä Betula verrucosa, odorata och

na>ia^ Prunus cerasns, CraUegus nionogyna, Salix pliijlicie-

folia och Rosa canina.

Vid förpuppningen spinner larven omkring sig en täml.

härd och fast, äggrund, Ijus- eller mörkbrun kokong, som

'Qo A -^?>
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är försedd med 1—4 andhäl, hvilka i rcgcln liro belägna

vid midten af kokongens hulVudriktning, pä längre eller kor-

tare afständ frän hvarandra. Kokongen fästes vanligen mel-

lan tvänne blad. Puppan gulbrim. Puppstadiet varar olika

länge, frän nägra veckor tili 6 är och därutöfver, oaktadt

de härstamma frän samma kuli. Sälunda har kand. K. J.

Ehnberg meddelat mig, att en puppa frän är 1 884 alit ännu

iir outkläckt, men för öfrigt vid fuUt lif. Nägra puppor af sam-

ina kuli utkläcktes värvintern samt hösten 1886. Af minä

puppor frän är 1888 lämnades den första imago i februari

1890. Det Stora flertalet är alit ännu i pupptillständ.

Imago hos var. Aavasaksce afviker mycket litet frän

den hos lanestris. Teich har visserligen redan (1. e.) anfört

de väsentligaste skiljaktigheterna, men dessa synas icke i

alla afseenden stämma in med de exemplar jag undersökt,

hvarför jag här nedan lämnar en nägot mera detaljerad be-

skrifning.

Hela djuret är, säsom Teich riktigt anmärker, öfver-

hufvud mera grätt, behäringen askgrä, icke säsom hos la-

nestris brungrä. Da hannarne i allmänhet synas betydligt

mer afvika frän hvarandra, än honorna, är det lämpligast

att tili först angifva de skiljaktiga karaktärerna hos dem.

Hanne. Det hvita tvärbandet, som af Teich säges vara

pä alla vingar mindre skarpt begränsadt än hos lanestris,

är hos de exemplar jag haft tillfälle att undersöka fuUt lika

tydligt och lika skarpt begränsadt, möjligen ännu skarpare

än hos lanestris; framvingarnes ribbor äro frän nyssnämda

tvärstreck utät, d. v. s. mot vingens utkant, tämligen tydligt

hvitaktigt anlupna, hvarigenom tvärstrecket synes pä yttre

sidan mer eller mindre tandadt. Detta tvärstreck företerför

öfrigt hos var. Aavasaksaa en nägot starkare svängning än

hos lanestris. Det utgär vinkelrätt eller nastan vinkelrätt

frän framkanten, bildar vid ribban 6 en tämligen tydlig trub-

big vinkel, förlöper därefter rätlinigt och parallelt med ut-

kanten tili ribban 2, gör här en mer eller mindre tydlig in-

buktning mot vingbasen och sträcker sig härifrän äter na-

stan parallelt med utkanten tili midten eller kort före mid-
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ten af inkanten. Hos lanestris bildar tvärstrecket ej nägon

tydlig trubbig vinkel vid ribban 6 oeh ej häller nägon nämn-

värd inbuktning vid ribban 2, utan förlöper mera jämnt

svängd och afrundadt samt träffar inkanten tydligt före den-

nas midt. Framkanten hos framvingarne är hvit, isynnerhet

frän spetsen tili framkantsfläcken, hvilken i allmänhet är

större och skarpare än hos lanestris. Framvingarnes iitkant

ganska starkt hvitpudrad af inblandade hvita fjäll, stundom

nastan iform af ett tämligenbredt tvärband, hvilket vid ving-

spetsen och i riktning mot vingbasen är nägot obestämdt,

men utät tämligen tydligt begränsadt och svagt vägigt ge-

nom Iina, längs ribborna löpande hvita fläckar, hvilka äfven

afbryta fransarnes mörka grundfärg; mellan detta Ijusa tvär-

band och det hvita tvärstrecket finnes ett mer eller mindre

tydligt tvärgäende fält af vingarnes grundfärg. Den hvita

fläcken ä framvingarne kanske nägot större än hos lanestris.

Pä bakvingarne är hela inre hälften, eller ätminstone

den vid framkanten belägna delen däraf, mera hvitaktig än

hos lanestris; det hvita tvärstrecket äfven tydligare och mera

skarpt begränsadt än hos denna.

Pä undre sidan äro vingarne öfverhufvud mera hvit-

aktiga. I synnerhet gäller detta framvingarnes framkant samt

mellanrummet mellan framkantsfläcken och vingspetsen.

Bakvingarne, Hkasom pä öfre sidan, tili sin inre hälft Ijusare,

tvärstrecket bestämdare och deras iitkant tämligen starkt

hvitpudrad, hvilket däremot icke är förhällandet hos lanestris.

Hona. Framvingarne hos var. Aavasaksee mera en-

färgade, icke säsom hos lanestris mot utkanten hvitpudrade,

öfverhufvud af nägot mera mörkbrun grundfärg; skiljer sig

för öfrigt föga frän lanestris.

Säsom af ofvanstäende synes, afviker larven af var.

Aavasaksaa betydligt frän den af lanestris^ men själfva ima-

go erbjuder icke synnerligen anmärkningsvärda olikheter,

ätminstone icke sä stora, att de skulle rättfärdiga denna

forms särskiljande som Q^^n art.
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Dc uppgifter Tcngström anför för B. Junestris L. äro

förmodligen att hänföras tili formen Aavasaksm Teich. At-

minstone har af alla de uppgifter jag samlat frän särskilda

hali framgätt, att endast äenna forni blifvit observerad bos

oss. Det ser säledes iit som om den sistnämnda vore den

i värt land uteslutandc förefintliga. Arten är tämligen ut-

bredd i landet. Tengström upptager densamma för de na-

turalhistoriska provinserna Ladoga-Karelen, ryskä Karelen

ooh södra Österbotten ^). Dessutom har jag funnit den vid

Mariehamn samt i Jomala och Geta socknar pä Äland, äf-

vensom i Pargas socken, 3 mii söder om Abo. Herr R. Lundh

har observerat den i Kustö, stud. H. Lindberg i Lojo, kand.

K. J. Ehnberg i trakten kring S:t Michel, pä Sikosalo hol-

me i Taipalsaari, i Säresniemi vid Uleäträsk, vid Evois samt

i Nurmes. D:r A. Poppius har tagit den i vSysmä och den

tyske entomologen C A. Teich vid Aavasaksa.

Enligt Lampa ^) är lanestris den i Sverige, Norge och

Danmark rädandc formen; Aavasaksce förekommer i Jämt-

land i Sverige samt i Romsdalens Amt i Norge.

1) Catalogus Lepidopterorum Fauna' Fennicse prcX-cursorius, 1869.

-) Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands macrolepidop-

tera, Stockholm 1885.
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Muutamia ennen Savosta tuntemattomia

Mehiläis-lajeja.

Kirj.

A. "NS^esterlund.

{Esitelty 2 p. Marrask. 1889.)

Siihen luetteloon Suomen Mehiläisistä (Hymenoptera

anthophila), jonka viime keväänä prof. J. Sahlberg teki Yli-

opiston kokoelmien mukaan, esitän tässä lisäksi Savosta

ennen löydettyihin lajeihin muutamia. Ne olen alkukesästä

V. 1889 löytänyt melkein kaikki Rantasalmen pitäjästä, joka

paraiten he luettava Keski-Savoon kuuluvaksi. Sen luonnon-

suhteet eivät suinkaan ole suotuisammat, kuin maakunnan
muidenkaan osien, niin että siellä sen vuoksi esiintyisi useam-

pia lajeja. Ei — vaan luulenpa, että Savon Mehiläis-fauna

ei vielä ole kylliksi tunnettu ja että entinen tietämättömyys

niistä riippuu siitä.

Esittelen ne lajit seuraavassa luettelossa.

Bombus Fabr.

1. B. rajellus var. montana Lep.

Apathus Newm.

2. A. campestris Panz.

3. A. globosus Thoms.
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Oilissa Leach.

4. G. leporina Panz.

Andrena Fabr.

5. A. cineraria L.

6. A. Schavella Kirby.

Hylaeus Fabr.

7. H. communis Nyi.

Halictus Latr.

8. H. leiicozonius Schrank.

9. H. zonulus Smith.

10. H. nitidiusculus Kirby.

11. H. minutus Kirby.

12. H. gracilis Moraw.

Sphecodes Latr.

13. Sph. similis Wesm.
14. Sph. pilifrons Thoms.

15. Sph. Geoffrellus Kirby.

Melittoxena Mus.

16. M. truncata Nyi.

Nomada Fabr,

17. N. 5-spinosa Thoms.

18. N. hieta Thoms.

19. N. glabella Thoms.

20. N. pimctiscuta Thoms.

21. N. armata H. Sch.

22. N. fiiscicornis Nyi.

Epeolus Latr.

23. E. rufipes Thoms.

9.

10.

12.

22.

Yhdeu naaraksen löysin Kesiikuim viime päivinä (1889) Rauta-

salmen kirkonkylän läheisyydestä.

Yhden kappaleen Säämingin pitäjästä Kesäkuun alussa v. 1889.

Yhden naaraan löysi kirj. Rantasalmelta,

Yksi exemplaari Rantasalmella.

Ainoastaan yksi exempl.
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Lepidopterologiska iakttagelser,

gjorda värsommaren är 1889 pä Karelska näset

Af

K. J. Ehnber^.

{Medd. den 1 Mars 1890.)

Fritagen frän annan sysselsättning beslöt undertecknad

att använda värsommaren 1889 i likhet med mänga före-

gäende tili lepidopterologiska iakttagelser, denna gäng pä

det s. k. Karelska näset inom de närmast intill ryskä gränsen

belägna socknarna Nyhjrka, Kivinehh och Rautus eller inom

värt lands yttersta faunaomräde i sydost. Sedän jag tili denna

resa erhällit ett lämpligt understöd af Sällskapet „pro Fauna

et Flora fennica" är jag nu i tillfälle att, jemte det jag fär

frambära min upprigtiga tacksägelse derför, lemna en kor-

tare redogörelse för resans förlopp och närmaste veten-

skapliga resultat.

Den ovanligt tidigt inträdande varma ärstiden gjorde

det för mig möjligt att redan den ll:te Maj päbörja iaktta-

gelserna med kortare exkursioner rundt omkring Liikoi/a by

vid södra ändan af Simlajärvi sjö i Nykyrka socken. Nämnda
by är belägen i en mindre befolkad trakt halfannan mii

norrut frän Mi(stomäki jernvägsstation, omgifven af kuperade

sandmoar med äldre tallskog i söder samt sanka gräsbundna

sluttningar mot sjöstranden i norr, delvis beväxta med löf-

skog af björk, ai och vide. Dessutom ligga smärre träsk och

mossbelupna vattensamlingar inbäddade mellan gran och
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björk här ocli där i modälderna. En verst söderut vidtaga

de öppna myrar och flackmossar som, äfven de uppfyUda af

talrika vattensamlingar samt afbrutna af skogiga mohol-

mar och uddar, sträcka sig ända bortom jernvägsbanken.

Trakten visade sig sälodes ganska läinplig för omfattande

entomologiska iindersökningar. Tallmoarne voro ställvis öf-

versällade med en mängd stubbar och toppar efter tidigare

skedd timmerafverkning. 1 synnerhet var detta faliet pä de

nakna förbrända niarker, som sträckte sig mer österut frän

byn flere verst i en fortsättning och för koleopterologer er-

bjödo en stor rikcdom sällsyntare fynd {Upis ceramhoides h.,

mänga Elaterider, Calopiis serraticoniis L. m. fl.)

Att egentliga skogsängar eller Jiagniarker här saknades

betydde föga, da de pä sädana lokaler förekomniande fjäril-

arters flygtid ännu ej inträdt. Deremot infängades här af

de tidiga Noctua arter, som uppträda samtidigt med blom-

ningen af vide och sälg, hvaraf enstaka buskar växte närmare

sjöstranden {Tceniocampa gothica L., (/othiciua H. S., incerta

Hufn. och opima Hb., Pachnohia riibricosa S. V. samt Pa-

nolis piniperda Panz). Denna sistnänmda art, hvars larv ge-

nom sin talrikhet ofta visat sig skadhg för barrskogarne i

sydhga länder, torde dock säilän hos oss blifvit fminen i

större antal samtidigt; ätminstone har jag själf under redan

ett helt decennium i olika trakter af landet gjorda exkursio-

ner ej funnit mer än 2 stycken exemplar af imago. Sä myc-

ket mer öfverraskades jag af fjärilens ganska talrika före-

komst härstädes. I stor myckenhet päträffades den om da-

gen sittande pä Cassandra och Ändromeda-slielkav utmed myr-

laggarne tätt invid skogsbrynet.

Utom de första snygga exemplaren ai A?-(/ij)mis Freija

Thbg. flög äfven pä ofvannämnda lokaler den sällsynta och

svärätkomliga mätarn Fidonia carhonaria L. i större antal.

Oaktadt den starka värmcn pä dagen voro dock de flesta

aftnar och nätter ännu ganska kyliga tili stort förfäng för

nattfjärilfängst med i honung doppade, pä trädgrenar upj)-

hängda äpplebitar enligt redan länge af nordiska samlare

praktiserad metod. Sjöarne hade dock redan afkastat sitt
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istäcke, och oafscdt aRonkylan svärmadc ollonborrar rcdaii

talrikt, Här fanii jag äfven ett exemplar af larven tili spin-

narn Dasychira fascelina Linn., hvilken icke sä säilän anträf-

las som larv pä lägre växter, TrifoUion-aYier m. m. i södra

och vestra Finland, men är svär att uppiöda, hvarför det äf-

ven säilän lyckas erhälla fullständiga exemplar af imago.

Jag har alltid liksom nu anträffat larven onstaka. Ett annat

senare i Kivinebb s:n taget exemplar lemnade Ijäril, ehuru

missbildad. Under mitt uppehäll härstädes tillvaratogos dess-

utom imder spän- och barkaffall i löfskogen vid stranden

nägra exemplar af en mycket sällsynt, vacker skalbagge,

Necrophagen Scaphidmm 4-maculatum 01. Den säges vis-

serligen engäng förut vara funnen af Nordenskiöld pä Fni-

</ärd i Mäntsälä socken, men har tills dato saknats i fmska

samKngen i värt miiscum. hiom Kivinebb s:n hittade jag

yttermera i början af Juni nägra individer af densamma i

en genommurken stubbe i tallskog; egentligcn torde arten

förekomma i trädsvamp.

Den 21 s:ta Maj öfverflyttade jag tili Polvenselkä by i

Kivbiehh socken tvä mii ostligare, belägen strax söderom

kyrkobyn utmed allmänna landsvägen söderut. Denna sist-

nämnda sträcker sig längs en högländt momark, som ätskiljer

de förut omnämnda vidsträckta myrarna och mossarne i vester

frän andra kärr- och myraktiga marker i Öster. Denna trakt är

lorut känd säsom en af de rikaste i landet hvad insektvärl-

den beträffar, konstant uppvisande mänga karaktäristiska ar-

ter som annorstädes i landet äro sällsynta eller saknas, sä-

som t. ex. Ccenonympha Hero,Grastropacha Potatoria L, Lycce-

na Arton L., och QucrcifoliaL., Bapta temerata S. V. m. fl. bland

fjärilar; Caruhus arvensis Fabr., C. cancellaUis L., Acalles leniur

m. fl. bland skalbaggar. Sluttningarna vesterut erbjuda oeksä

en rik omväxling hvad den trädartade vegetationen beträffar.

Först har man yppiga ängsluttningar beväxta med björk, ai,

hägg, rönn och vide af ätskilliga arter, smärre dungar af hassel

och slutligen enstaka stäende smärre ekar, lönnar, ask, lind m.

m. samt äpple och andra fruktträd i de flesta trädgärdstäppor.

Aspen deremot hör här tili sällsyntheterna för närmaste om-
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gifning. Läiigre vesterut följa djupa grankärr samt längst

bort ungefär 2 verst Iran byn smärre tallmyrar. Ocksä blefvo

fynden här synnerligen talrika. Minä iakttagelser öfver ar-

tcrnas uppträdandc mellan den 21 Maj och 8 Juni voro allt-

för omfattande för att här i en kort redogörelse sadan som

denna blifva föremäl för fuUständigt omnäranande, hvarför

jag viii inskränka mig tili endast de vigtigaste.

Tili att börja med fängades nattetid pä ofvan onitalade

skogsängar i början af Juni ett exemplar af den för vär fauna

sä godt som okända Noctuen Acroiu/cta Aini Linn., inom vara

grannländer bekant frän S:t Petersburgs omgifning samt

södra Sverige. Endast tvä exemplar, larv ooh imago, skola

under senare är hafva päträffats i Nyland och Abo trakten.

Arten flög tillsammans med den hos oss äfven sällsynta Äcr.

cuspis Hb., hvilken länge blifvit förblandad med en tredje

närstäende art. Nägot tidigare hade jag anträffat pä samma
lokaler yttermera en sällsynt art af samma slägte Acr. ahscon-

dita Tr., skild frän nägra utländska samslägtingar genom sinä

nägot längre palper. Samtidigt med dessa fängades här pä
skogsängarne äfven nägra andra sällsyntare Noctuer nattetid:

Hijppa rectilinea Esp. i större antal, Canafrina pahistris Hb.,

Calocampa vetusta Hb., den sistnämnda i slitna och antagligen

öfvervintrande exemplar; Noctuophaleniden Prothymia laccata

Scop., Nycteoliderna Earias cJdorana L., och en för Finlands

fauna ny varietet af Serrothripa Revayana S. V. (undiUana

Hf.) näml. Degenerana Hb., samt Geometriderna Nunieria

pulveraria L. och Cidaria sociata Bkh. m. 11, dessa sistnämnda

pä dagen eller tidigare i aftonskymningen. Selenia ilhmaria

Hb. och tetralnnaria Hufn. i enstaka exemplar flögo däremot

under mörkaste delen af natten. Talrikt förekommande Mi-

crolepidoptera gäfvo äfven full sysselsättning samtidigt (Tinea

picarella L., Epig^xiphia Steinkellneriana S. V., Coleopli. flieri-

iieUa Tngstr. m. fl.). I starkaste solbaddet middagstiden fram-

skymtade dagljäriln Carterocepludns sylvkis Knoch. Bland

slitna exemplar af de förut omnämnda tidigt uppträdande Noc-

tua-arterna, hvilka fortfarande svärmade kring de nastan ut-

blommade Salixständen, men endast undantagsvis lato fänga
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sig pä utsatta lockbotcn, tillkom härstädes Xylina bKjrica H.

S., hvilken ocksä plägar ötVervintra.

Pä förut omtalade myraktiga marker, tili hvilka dessutom

kan hänföras ett mindre af gungfly kantadt träsk vid vägen

mellan byn och kapellansgärden, helt enstaka midt ibland torra

tallmoar, emedan äfveii här fullkomligt samma fauna var rä-

dande, flögo talrikt de nordiska Argymm arternaj: Aphirape

var. Osslanus Hbst. och Frif/ga Thbg, jämte slitna Freija

Thbg, Talrikast förekommo Frif/(/a och Ossianus. Hufviid-

formen Aphirape Hb., som enligt exemplar förvarade i finska

samlingen af Dr J. M. af Tengström för längre tid sedän är

funnen vid Petrosavodsk i ryskä Karelen, har jag däremot

ännu aldrig sett i naturen. Den sällsynta Crambiniden Bo~

tl/s sepfentrionalis Tngstr., förut känd frän Karelen, uppträdde

här pä myrarna i enstaka exemplar. Pä grankärren flög

Erehla Embla Thbg. sparsamt i är, men Chioiiohas Jutta Hb.,

som i sällskap med denna plägar uppträda ganska talrikt,

syntes denna gäng alls ej tili. Detta utgjorde sälunda en ny

bekräftelse pä iakttagelsen, att denna sistnämda art skulle

uppträda som imago endast hvarje är, som slutas pä jämn siffra.

Vistelsen härstädes, som varade närmare tre veckor,

förflöt säledes under exkursioner pä alla de omväxlande

lokalerna bäde pä Östra och vestra sidan om byn; oaktadt

man ännu befann sig i början af Juni, rädde en tryckande

hetta, som tidtals urladdade sig i stark äska. Denna tropiska

väderlek päskyndade ocksä i otrolig grad de olika arternas

uppträdande sä att de flögo näräpä en mänad tidigare än

vanligt samt var pätagligen äfven mycket gynnsam för de-

ras talrikhet. En ihällande bläst försvärade dock mycket fjä-

rilfängsten. Senare inom Rautus s.-n kunde man ocksä iakt-

taga hela svärmär af mänga, isynnerhet mätare-arter t. ex.

Gidaria hastata L., varierande bäde tili storlek och färgteck-

ning, och hvilken pä de torra skogsstigarne utan öfverdrift

pä en dag hade kunnat insamlas i tusental.

Innan jag lemnar Kivinebb, bör jag omtala ännu ett

viktigt coleopterologiskt fynd, den för finska samlingen nya

Carabiciden Benihidiiim nitUluhun Marsh., i Juni tagen pä den
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lorra skogsvägen österut frän Polvenselkä i ett exemplar, samt

ett likasä viktigt Lepidopterologiskt, mätarn Lythria jJurpu-

rarla var. rotaria F., dunklare tecknad än hufviidformen och

som förut skall vara tagen af Schilde nägonstädes i Savolaks. I

solbaddet pä svedjeäker flög den fätaligt i början pä Jimi,

da deremot hufvudformen uppträdde först efter midsommar.

För att ännu under den korta tid jag tili dessa forsk-

ningar kunde disponera, hinna göra imdersökningar inom

Rantus af gammalt för sin rikhaltiga fauna kända socken, fort-

satte jag redan den 8:de Juni resan direkte tili kyrkobyn

derstädes, hvars omgifningar under pingsthelgen togos i när-

mare skärskädande. Sjelfva kyrkobyn raed sitt höga läge och

sin brist pä sankare marker har föga tilldragande för en

entomolog, hvarför ocksä färden straxt derpä fortsattes

österut tili den 5 verst längre bort belägna byn Kaskala, där

jag hoppades träffa trefligare lokaler. Men äfven däri blef

jag besviken. Rundt omkring sträckte sig idel torr momark
med albuskar och sandiga äkrar sä när som pä en liten

ängsdäld nedanför länsmansgärden i vester, norrut äter vid-

sträckta Ijunghedar med mager trädvegetation hela tvä verst

i en fortsättning, och först därefter följde en mindre ädäld

(,,Sumpulajoki"), som utmynnar i Suvanto. Dä byn lag

ovanligt högt kunde denna sjös hvita strandremsa pä 6 versts

afständ ja tili och med Ladoga, uppfylld af hvita segel, skön-

jas fjärrän i Öster. Pä de torra sluttningarna mot heden i

Öster gjorde jag dock ett godt fynd. Här tillvaratogs ett

exemplar af Dendrometriden Äcidalia S. V. rubricata (=ru-

bif/i/iata Hufn.), visserligen lorut lunnen i olika delar af Ka-

relen, men i likhet med mängen annan sällsynthet hittills

saknad i Universitetets samling. hiom Sverige förekommer

den i Skäne samt pä Öland och Gottland. Ett annan fynd af

intresse frän denna trakt var den först under senaste decen-

nium i värt land funna mätarn ÄspUates strif/iUaria Hb., af

hvilken en ensam hane förirrat sig bland den i stort antal

ute pä Ijungheden flygande vanliga Ematurga atomaria L.

Efter räd och upplysningar af ortens länsman beslöt

jag mig omsider för en resa tili Vepsä s. k. hofläger i lika



64 K. J. Ehnberg.

benämnda by, ung. 1\''2 "li^ söderut invid ryskä gränsen samt

lägelvägen 4 verst frän Lipola gästgiiVeri, det sistnämnda re-

dan inom Kivinebb socken. Att naturen här hade en vildare

prägel mer päminnande om ödemark besannade sig nog,

oaktadt de lokala förhällandena här dock föreföllo mig en-

forinigare än inom Kivinebb i ali sin storslagenhet. Isynner-

het var detta fallet med växtligheten. Antalet sällsynta in-

sektfynd under de tvä veckor, som jag frän den 14 Juni framät

vistades härstädes, var det oaktadt ovanligt stort, kanske

ännu större än i Kivinebb. Nattfjärilfängsten försvärades

dock genom alit fortfarande ganska kyliga nätter, och mid-

sommartiden voro äfven dagarne kalla och ruskiga.

Gränsen mot Ryssland bildas här af en mindre bäck, ett

tillllöde tili „Saijanjoki", genomflytande sanka kärrängar, raot

hvilka den tallbeviixna moplatän stupar ganska brant ned

frän bäda sidor, endast nederst vid foten bildande ängsslutt-

ningar med löfträd (björk, ai, rönn och, i motsats tili för-

hällandet inom Kivinebb, en myckenhet imga aspar.) Norrut

bakom ijunghedarne vidtaga delvis uttorkade, myraktiga fläe-

kar beväxta med Oxycocciis^ Audromeda och Myrtillus men
utan Ledum paliistre, sträckande sig en verst norrut ända

fram tili landsvägen. Nägot mera vesterut öfvergär mon i

friskare mark med höga tallar, granar och björkar. Ställ-

vis voro träden med rötterna uppryckta och kuUvräkta i länga

led genom en storm, som för ett är sedän öfvergätt trakten,

crbjudande visserligen en sorglig anblick af förödelse, men
deremot synnerligen lämpliga coleopterologiska fyndorter.

Aterstär att tala nägot om fynden pä dessa för värt

land karaktäristiska naturbildningar. Utom mänga mindre

vanliga fjärilarter säsom MeHtcea Matiirna L., Camonympha

Ipliis S. V., Davics L. och dess variet. Isis Thbg., Syrichtus

Aheus Hb., en sliten Cartherocepjlialus Paniscns Esp., en cf

tili Niidaria Senex Hb., Phorodesma smarar/daria Fabr., Jodis

hictearia L., Acidalia osseata S. V. (= Immiliata Hufn.) och

sylvestraria Hb. (= immvkda L.), Macarta aUernata S. V.,

Cidaria Ur/usfrnta S. V. (= qvadrifasciaria CL), en testaceata

Don. (==sylrata S. V.), mänga Enpitliecier och Mierolepidoptera,
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förekommo pä ängssluttningar söderut samt karren nedanför

nägra för finska samlingen hittills främmande arter. Noc-

tuophaleniden Erastria candidula S.V. (= imsilla View.) flög

i ett flertal exemplar midsommartiden i gräset samt mellan

buskarna midt pä dagen. Den är förut mnnen bäde i Ny-

land och Karelen samt känd frän Skäne i södra Sverige.

Tillsammans med denna uppträdde nägra redan slitna exem-

plar af en för värt land säregen form ai Z&rme marginata L.,

afbildad i Herrich Shäffer plansch 80 under marf/ritaria^ da

däremot den hos oss vanliga formen torde tillhöra en varie-

tet ncevaria; denna sistnämnda flög mycket tidigare. En

ovanligt mörk Hadena adusta Ep., igenkänd pä den svarta

skuggningen mellan framvingarnes midtelfläckar, och därige-

nom skild frän nägra liknande Noctua arter, togs pä- äpple

i aftonskymningen. Midnattstid infängades en cf tili spinnarn

Fsychefusca Hv. (^=cakella Ochs.^ i flygten, midt pä dagen

äter Hespialus Velleda Hb. i solbaddet. Äfven en för finska

samlingen ny tineid Tinea arcella Fabr. tillvaratogs pä samma
lokaler i ett enda exemplar. Nägra andra här tagna Micro-

lepidoptera, antagligen nya för faunan, liksom en egendom-
lig form af Z. margiuata hafva ännu ej hunnit blifva närmare

granskade.

Pä myrarne norrut äter var turen för Colias Palceno

L., och Argynnis Fales S. V. samt Lyccena OptUete Kn. nu

inne. Pä de torra skogsstigarne svärmade ätskilliga mindre

vanliga mätare: Thamnonoma lorkana Ev., Cidaria ocellata

L., (dhkiUata L., unangidata Hufn., hictnata S. V. m. fl., samt en

skymningsfjäri] : SetAa Spheciformis Fabr., den oftast funna

arten inom slägtet. Slutligen lämnade nägra blommande sy-

rener i en gammal trädgärdsanläggning, hörande tili Vepsä

gärd, i byte nägra ^ooixxGY^Mamestrahicolorata Hufn., somjag
en gäng förut tagit i S:t Mickel, samt Plnsia ptdcJirma Hw.

(= Jota Thnbg.), den hos oss vanliga arten, förut förblandad

med den vida sällsyntare Plusia Jota L.

Redan tidigare än jag förmodat elier i början af Juli

tvungo mig omständigheterna att anträda äterresan genom
Kivinebb socken. Här i förut besökta trakter var jag ännu

5
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i tillfälte att imder iiägra dagar iakttaga faunan, som smä-

ningom förändrat sig tiU mer sommarlik, samt yttcrmera göra

nägra intressanta fynd. Pä iipphängda äpplebilar i trädgärd

fängades i altonskymningen den rätta Maimstra nehulosa Hufn.,

hvilken art jag engäng förvexlat med ett ovanligt blekt exemplar

afMcnnestra adveiia S. V. och derför orätt uppgifvit frän S:t Mic-

kel. M. nehtdosa är numera känd äfven Iran Abo trakten. Huf-

vudformon tili Hadena strir/ilis L., skild pä Iramvingarnes rent

hvita utkant frän varicteten latnincula S. V., hvilken sistnämnda

är allmän i södra Finland, ökade yttermera sommarens skörd

med en för vär fauna förr okänd Ijäril, för öfrigt bekant frän trak-

ten af Petersburg och södra Sverige. Den grannt färgade Tinei-

den Hypercallia citrinalis Scop., fängad enstaka pä ängs-

blommor under dessa dagar, förtjenar slutligen att omnämnas.

Därmed voro ocksä iakttagelserna öfver Lepidoptera i

dessa trakter af värt land för tillfället afslutade. Öfver 280

arter hade, hvad vistelseort, flygtid, individantal m. m. boträf-

far, blifvit observerade och noggrannt antecknade, och bland

dessa hafva 10 stycken hittills saknats i finska samlingen ä

Universitetet, samt 2 värit hittills okända säsom tillhörande värt

lands faunaomräde, oafsedt de Microlepidoptera, hvilka säsom

förut nämnts ännu ej blifvit underkastade närmare granskning.

Slutligen bifogas en förteckning öfver de under resan

observerade Macrolepidoptera med undantag af arterna af

slägtet Eupithecia, hvilka ännu ickc kunnat med säkerhet

bestämmas.

I. Rhopalocera.

1, Papilio MachaoH L. Observerades den 1 Juni i ett

exemplar pä myr i Kivinebb, den 10 Juni pä landsväg i Rau-

tus kyrkoby samt den 15 Juni i ett par exemplar äfven pä

myr tillsammans med (Mias Palauio vid Vepsä by i Rau-

tus socken.

2. Aporia Cratcef/l L. Omkring d. 14 Juni observerades

denna art i enstaka exemplar flygande pä ängssluttningarna

vid Vepsä by i Rautus socken invid ryskä gränsen samt pä

nägra myraktiga fläckar norrut frän byn.
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3. Fieris Nupi L. flög ganska talrikt i slutct af Maj

pä landsvägar m. ra. kring Polvenselkä by i Kivinebb sockcn.

En mindre Ibrm af samraa art uppträdde liktidigt i fä exx.

4. Anthocharis Cardamhies L. Omkring d. 1 Jimi fänga-

gades denna art pä en mindre kärräng vid ästrand inom

granskog vesterut frän Polvenselkä i Kivinebb (^f) samt den

14 Jimi tillsammans med Apor. Crakegi inom Raiitus ($). Ett

af de tidigare tagna exemplaren, en hane, hade det brand-

gula bandet öfver framvingarna ovaniigt blekt.

5. Leucophasia Sinapls L. Ett enstaka exemplar (g^)

tillvaratogs pä skogsväg d. o Jimi vid Polvenselkä i Kivinebb-

6. Colias Pakeiio L. llög omkring d. 15 Juni pä de myr-

aktiga fläckarna norrut frän Vepsä by i Rautus socken.

Hänen fanns synnerligen talrikt, honan däremot enstaka.

Stundom förirrade den sig äfven tili angränsande, albevnxen

momark. En hane hade framkanten pä ena framvingen in-

svängd och tili formen päminnande om följande art. Ett

exemplar observerades redan den 1 Juni pä myr i Kivinebb.

7. Ehodocera Rhanini L. flög talrikt i redan slitna exx.

kring den 12 Maj pä skogsmarker vid Liikoila by i Ny-

kyrka socken.

8. Thecht liidn L. mycket talrikt samtidigt och pä samma
lokaler i barrskog som föregäende, men i ännu nysskläckta

exemplar; fortfor att flyga inpä Juni i Kivinebb.

9. PohjommafAis Eunjdice Rott. (^Hippotlioe Esp.). Hä-

nen tili denna art var mycket talrik nnder senare hälften af

Juni mänad pä ängsblommor vid Vepsä gärd i Rautus soc-

ken, honan deremot sällsynt.

10. P. Phkeas L. fängades i enstaka exemplar den 10

Juni pä odlade egor vid Kasvala by samt senare i sällskap

med föregäende art vid Vepsä gärd, bäda i Rautus socken.

11. Li/ccena jEyon S. V. vid Kaskäla samtidigt med
föregäende samt vid Vepsä gärd i medlet af Juni och senare,

var som vanhgt synneriigen talrik pä alla torrä lokaler, än-

gar m. m.; honan uppträdde senare än hänen.

12. L. Optikde Knoch anträflädes pä myr i Rautus soc-

ken senare än Colias Pakeno, eller frän d. 29 Juni framät-
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13. L. Medun Huin. (yl,(/fÄ^/8 Hb. ) iängades i flcrc cxem-

plar (bäde hanar och honor) irän d. 14 Jimi liamät vid foten

af ängssluttningar i Rautus socken.

14. L. Enmedoji (Chiron Rott.) flög i sällskap med fö-

regäende, men mindre talrikt.

15. L. Icavifs Rott. (Alexifi Hb.) likasä i sällskap med
de bäda föregäende, bäde hanar och honor, nägot talrikare

än Eumedon.

16. L. seiniarf/us Rott. (Acis Seh.) af bäda könen in-

fängades i ett flertal exemplar pä skogsängarna vid Polven-

selkä by i Kivinebb i början af Juni.

17. L. Argiolis L. En sliten hona af denna fjäril ob-

serverades pä äng vid Kivinebb kapellansgärd den 26 Maj.

18. Vanessa Urticce L. flög talrikt pä gärdsplaner och

angränsande ängar frän d. 1 Juli framät i nyss kläckta exem-

plar vid Vepsä gärd i Rautus; hadc tidigare observerats i

slitna, antagligen öfvervintrande exemplar kring d. 12 Maj

vid min ankomst tili Liikoila by i Nykyrka.

19. V. C-alhtim L. observerades i enstaka exemplar i

början af Juni pä kärräng vid ästrand inom Kivinebb socken.

20. V. Autiopa L. En sliten individ af denna art flög

den 20 Maj öfver myr i Nykyrka socken.

21. Melitam Mafiirna L. En likaledes sliten individ fänga-

des den 20 Juni pä ängssluttningarna vid Vepsä gärd i Rautus-

22. M. Äthalia Esp. togs i nägra exemplar pä torra

svedjebackar d. 12 Juni f. m. vid Kaskola by i Rautus socken;

flög äfven nägot senare pä ängarne vid Vepsä gärd.

23. Arfpjnnis Äphirape var. Ossianvs Hbst. flög talrikt

de första dagarne af Juni vid Polvenselkä by i Kivinebb,

dels pä myrarne vesterut, dels ocksä kring ett mindre af

gungfly kantadt träsk vid skogsvägen österut. Varierade med
mer eller mindre silfverfärgade fläckar pä bakvingarnes undre

sida, men utan de rent gula fläckar, som skulle karaktärisera

hufvudformcn.

24. A. Selene S. V. uppträdde föga varierande samti-

tidigt med och ännu talrikare än föregäende art, men pä

skogsängar och i allmänhet torraro lokaler vid Polvenselkä.
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25. A. Euplu-osipie L. nägot tidigare, i slutet af Maj,

pä samma lokaler vid Polvenselkä, som löregäende, och likasä

talrikt, men dessutom äfven vid närbelägna grankärr.

26. A. Pales S. V. Endast hufvudformen, ehiim nägot

varierande, flög i ett flertal exemplar vid Vepsä by inom Rau-

tus socken dels pä myrfläekarne i norr i sällskap med Colias

Pal(eiio i medlet af Jimi, dels en vecka senare pä kärräng vid

gränsän mot Rysslpnd. Ett snyggt exemplar tillvaratogs ännu

den 2 Juli vid Kivinebb kapellansgärd.

27. A. luo Esp. flög i sällskap med löregäende i sliitet af

Juni pä kärrängarna vid gränsän mot Ryssland i Rautus

samt dessutom pä ängssluttningarna strax ofvanför.

28. A. Freija Thbg. De första exemplaren af denna

nordiska art päträffades den 16 Maj alldeles nyss utkläckta

pä de vidsträekta, vattensjuka myrarna söderut frän Liikoila

by i Nykyrka. Nägot talrikare flög den sedän pä myraktiga

marker bäde vester- och österut frän Polvenselkä by i Kivi-

nebb frän d. 22 Maj tili början af Jimi, ehiiru dä redan i fuU-

komligt slitna exemplar. Enstaka individer fängades äfven pä
gimgflyn vid träsket österut i sällskap med A. Ossianus.

29. A. Fri(/f/a Thbg., en annan nordisk art, uppträdde se-

nare eller Iran d. 31 Maj framät pä samma myraktiga marker

vesterut som föregäendc inom ivivinebb socken och för re-

sten vida talrikare.

30. ..4. Latonia L. flög särskildt talrikt pä äkrar vid

skogsväg Öster om Polvenselkä by i Kivinebb de sista da-

garne af Maj mänad.

31. .^. Aglaja L., hufvudformen, flög talrikt frän d. 20 Juni

framät pä alla torrare lokaler kring Vepsä gärd i Rautus.

32. A. Adippe S. V., hufvudformen, iakttogs omkr. d. 1

JuU i säflskap med föregäende och nastan lika talrikt pä
ängssluttningarna i Rautus. Samma dag utkläcktes ett exem-

plar af hänen ur en puppa, tagen under sten pä ofvan-

nämnda lokaler.

33. A. Niohe L., likasä hufvudformen, togs i ett par nä-

got slitna exemplar de sista dagarne af Juni pä samma lo-

kaler med de bäda föregäende.
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34. Erehia Embla Thbg., en nordisk (järil, observera-

des i ett fätal exemplar pä grankärren vesterut frän Polven-

selkä by i Kivinebb socken i slutet af Maj och början af Juni.

35. -£'. Ligea L. Ett första exemplar tillhörande denna

art, troligen hufvudformen, säg jag den 30 Juni i löfskog,

men lyckades ej infänga arten ens senare, da äterresan kort

derpä anträddes.

36. Pararge Eiera Hb., den mindre arten af tvänne

närstäende i slägtet, iängades i nägra exemplar omkring d. 27

Maj pä torr skogsväg i synnerhet kring en mindre rännil Ös-

ter om Polvenselkä i Kivinebb samt den 1 1 Juni, ännu snygga

individer, i en ädäld („Sumpulajoki") norrut frän Kaskala by

österom Rautus kyrka. Hade säledes ganska läng flygtid.

37. F. Mcera L. den större arten däremot senare om-

kring den 20 Juni pä de ofta nämnda ängarna vid Vepsä

gärd. Förekom mindre talrikt.

38. Aphantopus Hyperai)thns L. uppträdde frän 26 Juni

i mörkt färgade exemplar mycket talrikt nedanför ängsslutt-

ningarna vid Vepsä gärd i Rautus.

39. Civnonymplia PampJiUus L. var talrik under förra

hälften af Juni bäde inom Kivinebb och Rautus pä ängsmark

m. m., varierande nägot tili storlek.

40. C. Ipliis S, V. uppträdde (bäde hanar oeh honor)

nastan talrikare än föregäende under senare hälften af Juni

(14—30) nedanför ängssluttningarna vid de sanka kärr-

ängarna vid Vepsä gärd i Rautus.

41. ('. Darus L. Ett nägot slitet exemplar af hufvud-

formen och ett annat af varieteten Isis Thbg. togos i säll-

skap med föregäende art den 27 oeh 28 Juni.

42. Synchtus Malvm L. fängades i enstaka exemplar

den 25—28 Maj dels pä skogsväg dels pä myrartad gungfly

kring träsket Öster om Polvenselkä by i Kivinebb.

43. S. Alvnis Hb. likasä i enstaka exemplar i slutet

af Juni pä svedjebackar och skogsstigar vid Vepsä gärd i

Rautus,

44. Hesperia Lineola Ochs. Nägra individer observe-

rades 1 slutet af Juni pä äng vid Vepsä gärd i Rautus socken.
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45. H. Sykamis Esp. Bäde hanar och honor af clenna

art flögo ganska talrikt pä ängsblommor samtidigt med fö-

regäende.

46. Carterocephalus Faniscus Esp. Ett mycket medfa-

ret exemplar af denna säUsynta fjäril fängades den 14 Juni

i Rautus pä samma lokal som föregäende.

47. C. S>/Ivius Knoch. Ett nysskläckt exemplar af denna

nägot nier utbredda art togs den 30 Maj pä skogsäng i Ki-

vinebb.

II, Sphinges.

48. Sphmx Priictstri L. En skymningsfjäril, med ali

sannolikhet tillhörande denna art, observerades den 15 Juni

pä aitonen stryka fram öfver blommorna invid Vepsä gärd i

Rautus.

49. Macroglossa fuciformis L. observerades flere gän-

ger i slutet af Juni midt pä dagen och i starkaste solbaddet

ströfva omkring pä ängsblommor vid V^epsa gärd i Rautus,

men jag lyckades ej infänga nägot enda exemplar.

50. Setiä splieciformis Fabr. anträffades d. 19 Juni f. m-

i ett exemplar svärmande mellan albuskar pä skogsväg norrut

frän Vepsä by i Rautus soeken.

51. luo Statices L. svärmade ganska talrikt i slutet af

Juni om dagen pä ängar och svedjebackar vid Vepsä gärd

i Rautus.

III. Bombyces.

52. Niidaria Seuex Hb. Ett enstaka hanexemplar till-

varatogs pä kärräng i aftonskymningen den 1 8 Juni därsamma-
städes.

53. Setatma irrorella L. tillvaratogs i ett par exemplar

i medlet af Juni pä skogsäng vid Vepsä gärd i Rautus.

54. Setinä Mesomella L. var nägot talrikare. Flög i

aftonskymningen omkring den 26 Juni pä samma lokal som fö-

regäende.
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55. Neiiteojjhlla llKsstda L. flög likasä pä samina loka-

ler (öfvervägande antal hanar) midt pä dagen och äfven natte-

tid i medlet af Juni.

56. N. Plantagiiiis L. jämte dess Ijusa varietet hospita

uppträdde obetydligt senare pä samma lokaler ocksä i större

antal exemplar säväl af hufvudformen (hanar och mörka ho-

nor) som af varieteten.

57. Arctia Caja L. Larver tili denna ijäril, tili härbe-

klädnadens täthet mycket varierande, uppträdde detta är i

ofantlig myckenhet pä flcre olika växter, mest Salices, pä
skogsängarna vid Polvenselkä by i Kivinebb i slutet af Maj

samt förpiippade sig sedän smäningom i fängenskap iinder

början af Jimi. De första exemplaren framkommo den 26 Juni

de följande ännu längt in pä Juli. Varierade nägot tili .storlek

och Tärgteckning. Öfvervägande antalet voro hanar. Ingen

enda imago fängades i det fria.

58. Phrafjmatohia fuliguiosa L. Den 19 Maj framkom

en hona i fängenskap ur puppa, tagen nägra dagar förut vid

Liikoila by i Nykyrka. Ett annat exemplar fängades nägot

senare i Kivinebb.

59. Spilosoma Menthastn S. V. flög i enstaka exemplar

omkring den 1 Juni nattetid pä skogsäng vid Polvenselkä i

Kivinebb.

60. Heplalits Velleda Hb. Ett exemplar af denna säll-

synta fjäril fängades om dagen, flygande mellan björkar tätt

invid skogsäng vid Vepsä i Rautus den 30 Juni.

61. Cossus lif/niperda Fabr. togs som ännu mjuk och

hvit puppa mellan barken pä en .stubbe vid Liikoila by i

Nykyrka d. 17 Maj; dog före utveckhngen.

62. Psyche fusca Hw. {=calvella Ochs.) En hane fän-

gades nattetid i flygten d. 16 Juni pä skogsäng i Rautus.

63. Dasychlni fasccluia L. En larv tili denna art, som

hittills saknats i fmska samlingen, togs i gräset pä strandslutt-

ningen vid Liikoila by i Nykyrka. En annan larv tagen d.

24 Maj i Kivinebb förpuppade sig kort därpä och lämnade

den 18 Juni en förkrympt hane.

64. Lencoma Scdicls L. päträffades först som halfvuxen
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larv pä smärre aspar och videbrskar vid Polvenselkä i Ki-

vinebb, hvilka lämnade Ijäril den 18 Juni {^). Dess natur-

flygtid ($) inträffade strax elter midsommar vid Vepsä gärd

i Rautus, där fjäriln var i rörelse sent pä natten mest i en-

staka exemplar. Ett fängades ännii d. 4 Juli vid Kivinebb

kapellansgärd.

(35. (rastropacha Qaercus L. Första uppträdandet af

denna stora spinnare iakttogs den 4 Juni pä hagmark i Ki-

vinebb, men dess egentliga flygtid inträffade vid Vepsä by

i Rautus först i medlet af Juni. Honan var iätaligare ocb

flög nattetid eller sent pä aitonen pä skogsäng m. m., dä hä-

nen däremot var i rörelse strax pä e. m., dels pä samma lo-

kaler, dels äfven och nastan talrikare pä myraktiga skogs-

marker; observerades äfven omkr. d. 10 Juni vid Kaskala by.

66. G. Rubi L. sägs första gängen d. 1 Juni: hanar

ströfvade omkring i solnedgängen pä fuktiga ängsmarker vid

Polvenselkä i Kivinebb. En sliten hona fängades först den

1 1 Juni pä kärräng vid Kaskala by i Rautus. Honan var vida

fätaligare än hänen,

67. G. pidatoria L. päträffades som larv i enstaka exem-

plar vid Polvenselkä i Kivinebb omkring d. 25 Maj ; men de

dogo i fängenskap innan förpuppningen. Omkring d. 18 Juni

sent pä aitonen observerades en spinnare i Rautus, som elter

alit utseende troligen tillhörde denna art.

68. Lasiocampa dumeti L. En larv tillhörande denna

art togs pä Hieracium umbellatum pä svedjebacke vid Vepsä

i Rautus den 17 Juni; dog före förpuppningen.

69. Saturuia Pavonia L. En snygg hona af denna

spinnare päträffades i hvila pä fuktig granmark vid Sulojoki

sydvest frän Liikoila by i Nykyrka den 15 Maj.

70. Aglia Tau L. Honan af denna art uppträdde

i enstaka exemplar pä skogsäng och hagmark, svärmande

kring björkar sent i aftonskymningen i slutet af Maj och bör-

jan af Juni i Kivinebb. Hänen, som flyger pä dagen. obser-

verade jag däremot icke i sommar.

71. PJatupteryx falrataria L. Enstaka exemplar fän-

gades i början af Juni om aftonen pä skogsäng i Kivinebb.
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72. Lophopteryx Canie/uni L. längades i ett exemplar

den 19 Jimi om aftonen pä skogsäng i Rautus.

73. Fi/f/wra Bucephala L. Hane oeli hona af denna

egcndomligt färgade spinnare, stadda i parning, päträffades i

gräset pä ängssluttningarna söderut frän Vepsä gärd i Rau-

tus den 15 Juni. Flyger sent pä aftonen.

74. Tlnjatira Bafis L. En individ af denna art fän-

gades om aftonen pä utsatt lockbete pä skogsäng i Kivinebb

den 2 Juni.

75. Cymatuphora Or S. V. i enstaka exemplar likasä

pä lockbeten om aftonen inom Rautus s:n i medlet af Juni.

76. C. (luplaris L. fängades talrikare tillsammans med

föregäende samt ännu i början af Juli inom Kivinebb.

IV. Noetu se.

77. Acrontjcta lepjorina L., hufvudformen, fängades äf-

ven pä lockbeten i enstaka exemplar pä ängssluttningarna vid

Polvenselkä i Kivinebb i början af Juni. Uppträdde ännu i

slutet af nämnda mänad i Rautus.

78. A. cuspis Hb. likasä enstaka i sällskap med före-

gäende i början af Juni inom Kivinebb.

79. A. Aini L, Ett snyggt exemplar af denna sällsynta

för finska samlingen nya art togs den 3 Juni pä aftonen i

sällskap med de bäda föregäende.

80. A. anncoma S. V. togs i flcre exemplar de sista

dagarna af Maj om aftonen pä utsatta lockbeten kring Pol-

venselkä by i Kivinebb.

81. A. ahscondita Tr. Ett enda exemplar hittades

d. 30 Maj i samma trakt som de föregäende arterna.

82. A. Bnmkis L. uppträdde iätaligt pä samma loka-

ler och samtidigt med de föregäende.

83. Af/rotis porpjhyrea S. V. [=strignla). Ett enstaka

exemplar tillvaratogs i gräset vid stranden af gränsäu mot

Ryssland inom Rautus den 26 Juni.

84. A. Anr/nr Fabr. likasä ett första enstaka exemplar

om aftonen vid Kivinebb kapellansgärd den 3 Juli. Bäda ar-

terna halva nämligen senare flygtid.
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85. A. C-uigrum L. fängades i ett flertal exemplar om-

kring d. 20 Juni pä aftnarna pä ängssluttningar i Raiitus.

86. A. conflna Tr. i enstaka exemplar de första da-

gariie af Juli vid Vepsä i Rautus soeken.

87. A. exclamationis L. i större antal i medlet af Jim

därsammastädes.

88. A. sef/etum S. V. i färre antal tydligt tecknade

exemplar kring d. 20 Juni likasä vid Vepsä i Rautus. Alla

dessa arter fängades pä utsatta äpplen om aftonen.

89. Mamesfra advena S. V. tillvaratogs i ett första exem-

plar d. 3 Juli vid Kivinebb kapellansgärd.

90. M. fAncfa Bralim. omkring d. 20 Juli pä ängsslutt-

ningarna i Rautus: ocksä i färre antal exemplar.

91. M. nehulosa Hufn. Ett enda exemplar af denna

sällsynta Noctua tillvaratogs pä aftonen vid Kivinebb kapel-

lansgärd den 2 Juli.

92. M. fJta lossina Bkh. Enstaka slitna indd. fängades

frän d. 28 Maj framät i Kivinebb pä skogsäng, i trädgärd ra. m-

93. M. (lentina S. V. i enstaka exemplar samtidigt

med föregäende i Kivinebb, senare pä blommande Syrener

vid Vepsä gräd i Rautus.

94. M. hicolorata Hufn. i ett enda exemplar jämte fö-

regäende pä Syrener i Rautus den 15 Juni.

95. M. Pisi L. i medlet af Juni ganska talrikt i Rau-

tus i trädgärd m. m.

96. M. suasa S. V. Ett myeket slitet exemplar, det

enda under hela resan, togs samtidigt med föregäende i Rautus.

97. Dianthoscia nana Hufn. (=conspe)-sa S. V.^. Ett enda

nysskläckt exemplar fängades den 12 Juni om aftonen pä fön-

sterruta i Rautus kyrkoby: i närheten funnos blommande

syrener.

98. I). Cncuhali S. V. togs likaledes i endast ett nyss-

kläckt exemplar d. 1 Juni om aftonen pä skogsäng i Kivinebb.

De kalla nätterna torde värit orsaken tili att mänga vanliga

arter uppträdde sä fätaligt.

99. Aplecta occiilta L. var snart sagdt den allmännaste

Noctua denna sommar. Den päträffadcs först i ätskilliga
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excmplar som larv pä videbuskar, m. m. vid Polvenselkä i

Kivinebb i Maj och början af Juri; kort derpä förpup-

pade sig dessa och lämnade Ijärilar frän d. 18 tili d. 27 Jiini.

1 slutet af Jimi uppträdde den äfven i det fria sent pä aft-

nariia kring Vepsä gärd i Rautiis.

100. Hadena aduMa Esp. En ovanligt mörkt largad in-

divid af denna art anträffades den 16 Jnni pä skogsäng i

Ra Litu s.

101. H. strigUis L., hufvudibrmen, helt och hället ny för

Finlands fauna, fängades i ett par exmplar d. 3 Juli om af-

tonen vid Kivinebb kapellarsgärd.

102. Hijppci rectllineu Esp. fängades de första dagarne

af Juni i större antal snygga exemplar med lockbeten pä
hagmarkerna vid Polvenselkä by i Kivinebb.

103. Euplexia laclparah. Ett enda, nyss utkläckt exem-

plar af denna Noctua fängades d. 3 Juni med lockbeten till-

sammans med föregäcnde.

104. Leiicania comma L. tlög ganska talrikt i gräset äf-

ven tidiga repä aitonen vid Vepsä gärd i Rautus i medlet af Juni.

105. Caradri/ia Morplimus Hufn. Ett enstaka slitet

exemplar tillvaratogs den 18 Juni i samma trakt som före-

gäende.

106. C. ijalustris Hb. i ett par snygga exemplar i slu-

tet af Maj pä skogsäng i Kivinebb.

107. Rusiiia tenehrosa Hb. var ganska talrik i Rau-

tus och Kivinebb i slutet af Juni och början af Juli.

108. Tmuiocampa (/otJuca L. Denna tidiga värljäril

svärmade ganska talrikt kring blommande videbuskar vid

Liikoila by i Nykyrka samt Polvenselkä by i Kivinebb under

senare hälften af Maj mänad i redan slitna exemplar; för-

smädde i likhet med de följande samsläktingarne utsatta

lockbeten.

var. f/othlehia H. Sch. ett och annat exemplar i säll-

skap med den föregäende, under de första dagarne.

109. T. incerta Hufn. Ett slitet exemplar fängades

äfven den 14 Maj i sällskap med de bäda föregäende.
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110. T. opuna Hb. var dock den talrikaste arten här-

städes och uppträdde i nägot snyggare exemplar.

111. P(moUs pinipenla Panz. Samtidigt med de fyra

ofvannämnda arterna uppträdde denna i jemförelsevis snygga

exemplar pä blommande vide i Nykyrka; fängades dock tal-

rikast pä myr söderut frän Liikoila by, där den satt dold pä
Andromeda och Gassandra-stjelkar vid skogsbrynet.

112. Facknobia ruhricosa Gn. Ett par individer fänga-

des samtidigt med Taäniocampa-arterna.

113. Orrhodia Vcarhm L,, hufvudformen, i nägra slitna

exemplar ä utsatta lockbeten och pä blommande vide i Ny-

kyrka och Kivinebb i slutet af Maj.

114. Scoliopteryx lihafrix L. fängades med lockbeten

pä ängssluttningar i Kivinebb i nägra exemplar omkr. d. 1 Jmii.

115. Xylina ingrica H. Sch. flög ganska talrikt i slitna,

möjligen öfvervintrande exemplar pä blommande Sahces kring

Polvenselkä by i Kivinebb omkring d, 22 Maj.

116. Calocampa retusta Hb. tillvaratogs i tvä likaledes

slitna och troligen öfvervintrande exemplar förmedels lockbe-

ten pä skogsmark; det första d. 12 Ma,j vid Liikoila i Ny-

kyrka, det andra d. 23 Maj vid Polvenselkä i Kivinebb.

117. CnailUa mnhratica L., under vanliga är mycket

talrik kring väldoftande blommor, observerades af mig i en-

dast ett exemplar vid Vepsä gärd i Raiitus pä skogsäng d.

14 Juni pä aitonen.

118. PJnsia pvlchrlna H\v. {Jota Thbg.) fängades i ett

ex, pä syrener den 25 Juni pä aitonen vid Vepsä gärd i Rautus.

119. EvcUclia glyphica L. flög pä skogsäng om da-

gen i medlet af Juni i enstaka exemplar vid Vepsä gärd '

Rautus.

120. E. Ml L. mycket fätaligt pä landsväg, svedjebac-

kar m. m. österut frän Polvenselkä i Kivinebb omkr. 25 Maj.

121. Erastria randidvla S. V., en för finska Lepidopter-

samlingen ny art, flög i ätskilliga exemplar mellan buskarne

och i gräset pä ängsmark vid Vepsä gärd i Rautus omkr.

den 20 Juni midt pä dagen. Första exemplaret fängades vid

„Sumpulajoki" d. 12 Juni.
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122. Prothyixla laceata Scop. fängades i ett par snygga

exemplar den 24 Maj om aftonen pä skogsäng vid Polvenselkä

i Kivinebb.

123. Sarrof/irqxt liecaijana var. De<ienerana Hb. likale-

des i tvä tili färgteckningen öfverensstämmande exemplar pä

skogsäng nägot senare men i sarama trakt som föregäendc.

Denna varielet är helt och hället ny för Finlands fauna.

124. Earias chloru/ui L. ocksä i ett par exemplar sam-

tidigt och pä samma lokal som den sistnämnda.

125. Hylophila prasinana L. iippträdde fätaligt i med-

let af Jimi pä om -aftonen ntsatta lockbeten vid Vepsä gärd i

Raiitus.

126. Henniiiia tentacnhiris L. däremot talrikt i bäde tili

storlek och färg varierande exemplar kring d. 15 Juni i syn-

nerhet pä de fuktigare markerna vid foten af ängsluttningar

vid Vepsä i Raiitus. Honan iippträdde nägot senare eller

frän d. .25—27 Juni pä samma lokaler.

127. H. harbcdis L. flög i färre antal exemplar om aft-

narna pä skogsäng, äfven pä upphängda lockbeten, vid Pol-

venselkä i Kivinebb de första dagarna af Juni.

128. Hijjx-iia jDvboseidalis L. Nägra exemplar togos

vid Vepsä i Rautus samt vid Kivinebb kapellansgärd i slutet

af Juni och början af Juli.

V. G-eometrsB.

129. GeomHra paplUoiuiria L. Ett slitet exemplar af

denna stora mätare sägs vid Kivinebb kapellansgärd den 2 Juli

om aftonen.

130. Fhorodesitni sm(ir<((jdaria Fabr. fängades den 16

— 18 Juni sent om aftonen pä kärräng nedanför ängssluttnin-

garna vid Vepsä gärd i Rautus i ett tiotal nyss utvecklade

exemplar.

131. Jodis pHtcda Hb. flög som vanligt i störrc antal

i medlet af Jimi bäde inom Kivinebb och Rautus.

132. J. lactearia L. tillvaratogs i ett par exemplar de för-

sta dagarna af Juni pä skogsäng vid Polvenselkä by i Kivinebb,
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133. Aciilalia peroch ravia F. R. uppträdde talrikt pä
ängssluttningarna vid Vepsä gärd i Rautus kring d, 25 Jimi.

134. A. pallidata S. V. tillvaratogs i endast ett exem-

plar den 1 1 Jimi om aitonen pä hagmark vid länsmansgärden

i Rautus.

135. A. osseuta S. V. flög mycket talrikt frän medlet

af Juni vid foten af ängssluttnigarna och tätt invid kärräng vid

Vepsä gärd i Rautus ; var i rörelse tidigare i aftonskymningen.

136. A. convnutata Frr., nägot varierande tili storlek,

samtidigt med föregäende och inpä slutet af Juni pä ängarna

vid Vepsä; uppträdde talrikt.

137. A. Immorata L. ännu talrikare pä torra svedje-

backar, äng m. m. bäde i Kivinebb och Rautus i medlet af Juni.

138. A. sylvestraria Hb. Denna art tillvaratogs i ett exem-

plar den 28 Juni pä äng i Rautus i sällskap med commutata.

139. A. rubricata S. V. (rnhl<iinata Hufn.). Denna säll-

synta art, som saknats i Universitetets samlingar, fängades

i ett exemplar middagstiden den 12 Juni pä torr sluttning vid

Kaskala by i Rautus socken.

* 140. Zevene uiarghiata L., hufvudformen, ny för Finland

fängades i ett fätal nägot slitna exemplar omkr. d. 20 Juni pä
dagen pä ängsbackarna vid Vepsä gärd i Rautus. Den hos

oss vanliga formen, egentligen ab. X(evaria^ flög mycket ti-

digare eller i slutet af Maj och säsom vanligt mycket talrikt

i löfskog vid Polvenselkä by i Kivinebb.

141. Cabera pusayta L. var en ai de aUmännaste mä-

tareljärilar i löfskog pä skogsängar m. m. i Kivinebb och

Rautus i början af Juni.

142. Numeria pulveraria L. uppträdde i ett fätal exem-

dlar samtidigt och pä samma lokaler som föregäende; flög

i aftonskymningen.

143. Selenia illunaria Hb. Tvä exemplar af denna art

fängades den 1 Juni sent pä aitonen pä hagmarkerna vid Pol-

venselkä by i Kivinebb.

144. 6'. tetmlunaria Hufn. En mörkfärgad nysskläckt

individ af denna sällsynta art togs midnattstiden den 31 Ma
i löfskog pä samma ort som föregäende.
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145. Odoiifopera hidentata L. uppträdde denna gäng

fätaligt; längades den 18 Juni om auonen pä skogsäng vid

Vepsä gärd i Rautus.

146. Unmia Gnffcef/afa L. uppträdde i flere exemplar

i medlet af Juni i trädgärd m. m. vid Vepsä gärd i Rautus

flög i aftonsk;(^mningen.

147. Macaria votata L., hufvudformen, likasä i flere

exemplar frän d. 1 — 20 Juni pä skogsängar i Kivinebb och

Rautus.

148. M. aUeruafa S. V. Ett snyggt exemplar öfverkoms

d. 19 Juni pä aitonen i Rautus tillsammans med föregäende.

149. Boarmia cinctaria S. V. Ett exemplar af denna

tidiga art fängades d. 13 Maj om aitonen i löfskog vid Liikoila

by i Nykyrka.

150. B. repandata L. Enstaka exemplar längades de

första dagarne af Juii i Rautus och Kivinebb; flög i afton-

skymningen.

151. Fidonio carbo/taria L. förekom talrikt i snygga

exemplar, me.st hanar, pä myrlaggar vid Liikoila by i Ny-

kyrka i medlet af Maj; flög om dagen.

152. Ematurga atomaria L. uppträdde som vanligt myc-

ket talrikt isynnerhet pä Ijungbeväxta marker i slutet af Maj

och början af Juni inom Nykyrka, Kivinebb och Rautus; va-

rierade med mörkare och Ijusare lärgteckning bäde hane och

hona, ehuru denna sistnämnda öfverhufvudtaget är Ijusare;

flög om dagen.

153. ThauDionoma loricaria Ev. fängades i tvenne snygga

exemplar d. 18 Juni i alskog vid Vepsä gärd i Rautus.

154. Aspilaics sfrigiUaria Hd. En enstaka hane af

denna säm\,^nta art längades d. 12 Juni om dagen, flygande

bland en mängd Entaf?irf/a afonio) ia pä Ijunghed vid Kas-

kala by i Rautus.

155. Seoria dealhata Hb. Enstaka, nägot sUtna exem-

plar flögo i medlet af Juni om aftnarna pä skogsäng vid

Vepsä gärd i Rautus.

156. Liithria purpnraria L., hufvudformen, llög de sista

dagarna af Juni pä eftermiddagarna pä en svedjebacke vid
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Vepsä gärd i Rautus i ätskilliga exemplar. Den för samlin-

garna nya varieteten rotaria F. i nägra fä exemplar pä

svedjeäker i Kivinebb middagstiden den 25 Maj.

157. Odezia ChcerophyUata L. svärmade talrikt nedan-

för förut omtalade ängssluttningar vid Vepsä gärd i Rautus

i sällskap med Phorod. smaragdaria säledes frän d. 16— 18

Juni sent oni aftnarna.

158. Änaitis plagiata L. flög omkring d. 27 Juni fätaligt

pä samma lokaler som föregäende.

159. Lohophora Carpinata Bkh. Ett par exemplar af

denna värfjäril fängades om aftnarne i slutet af Maj i löfskog

vid Liikoila by i Nykyrka samt Kivinebb kapellansgärd.

160. L. sexalata Vili. tillvaratogs i ett par enstaka

exemplar den 17 Juni om aftonen pä skogsäng i Kivinebb.

161. Encosmia undiiluta L. flög i färre exemplar under

senare hälften af Juni vid Vepsä gärd i Rautus.

162. Cidaria ocellata L. uppträdde fätaligt pä ängs-

sluttningarna vid Vepsä i Rautus i medlet af Juni.

163. C. truncata Hb. flög frän början af Juli vid Kivi-

nebb kapellansgärd i aftonskymningen.

164. C. munitata Hb. Ett par exemplar fängades pä
ängarna söderut frän Vepsä i Rautus i slutet af Juni.

165. C, pectinataria Fssl. fätaligt i medlet af Juni där-

sammastädes.

166. C. montanata S. V. talrikt under senare hälften

af Juni pä samma lokaler som de föregäende.

167. C. Ligustrata S. V. enstaka den 29 Juni därsam-

mastädes.

168. C. ferrngata L. förekom i ovanligt stor mycken-

het i löfskog och hagmark under slutet af Maj vid Polven-

selkä i Kivinebb; uppträdde ännu inpä Juni i Rautus.

169. C. sijloata S. V. (-^^testaceata) päträilädes i ett par

snygga exemplar i slutet af Juni pä äng och i löfskog vid

Vepsä i Rautus.

170. C. alhicillata L. flög ganska talrikt pä eftermid-

dagarne omkring d. 17 Juni i löfskog vid Vepsä gärd i Rautus

6
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171. C. InctuataS. V. Fyra individer af denna art fän-

gades i löfskog vid Vepsä i Rautus omkr. d. 19 Juni. Flög

tidigare pä aftonen.

172. G. kastata L. var mähända den talrikaste af alla

mätare denna sommar kring Polvenselkä i Kivinebb och isyn-

nerhet i löfskog kring Vepsä gärd i Rautus, frän slutet af

Maj tili slutet af Juni.

173. C. sociata Bkh. Ett exemplar tillvaratogs den 2

Juni om aftonen pä skogsäng vid Polvenselkä i Kivinebb.

174. C. unanr/ulata Hufn. fängades i ett par exemplar

i medlet af Juni pä skogsäng vid Vepsä gärd i Rautus.

175. C. Älchemillata L. var synnerligen talrik pä vägar

och i löfskog i medlet af Juni vid Vepsä gärd i Rautus.

176. C. lideata S. V. ocksä i ett flertal exemplar: flög

om aftnarna pä ängar samtidigt och i samma trakt som fö-

regäende.

177. C. alhulata S. V. var synnerligen talrik i löfskog

i början af Juni i Kivinebb.

178. G. ohliterata Hfn. var Hkaledes talrik under se-

nare delen af Juni mänad pä ängssluttningarna vid Vepsä

gärd i Rautus socken.

179. C. Corylata Thbg. uppträdde fätaligt kring d. 20

Juni pä ängssluttningar vid Vepsä gärd i Rautus.

180. C. imphiviata S. V. var talrik, som vanligt, pä

skogsbackar m. m. i slutet af Maj kring Polvenselkä i Kivinebb.



Meddel. af Societas pro Fauna et Flora Fennica 17: 1890.

Biclrag

tili kännedomen om Bottniska vikens och

iiorra Östersjöns evertebratfauna.

At

Osc. Nordqvist.

(Anni. den 12 April 1890.) ')

Med en tafla.

Sommaren 1887 företog jag med understöd af Kejserliga

Senaten för Finland en resa för att undersöka djurlifvet och

vattnets temperatur och salthalt i Bottniska viken. I en före-

^äende afhandUng ^j har jag redogjort för resans fysikahska

resultat, hvai^jemte Herr Professor Edv. Hjelt i ett särskildt

arbete ^) meddelat resultaten af de af honom verkstälda

analyserna af de hemförda vattenprofven.

Af exkursionens zoologiska utbyte har hittills endast

en liten del blifvit bearbetad, nemligen rotatorierna af D:r

L. H. Plate*) i Marburg, hydrachniderna af hr F. Koe-

') Nägra tillägg hafva blifvit gjorda under hösten samma är.

-) Osc. Nordqvist, lakttagelser öfver hafsvattnets salthalt och

temperatur inom Finlands sydvestra skärgard och Bottniska viken

sommarea 1887. Med 2 taflor (Bidrag tili kännedomen af Finlands

natur och folk 1888).

*) Edv. Hjelt, Kemisk undersökning af hafsvattnet i Finlands

sydvestra skärgard och Bottniska viken (Bidrag tili kännedomen af

Finlands natur och folk 1888).

*) L. H. Plate, Uber die Rotatorienfauna des bottnischen Meer-

busens (Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie XLIX, 1 Leipzig 1889).
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nike^) i Bremen och calaniderna af mig sjelf-^). 1 det föl-

jande viii jag lemna ett litet bidrag tili kännedonien af Bott-

niska vikens evcrtebratfauna pä grund af det sommaren

1887 samlade materialet, som förskrifver sig frän Skär-

gärdshafvet, Älands haf, Raumo ^) och norra delen af Bot-

tenhafvet mellan Sideby och Qvarken, Gamla Karleby och

trakten mellan Uleäborg och Torneä. Stora sträckor at

omrädet säsom nastan hela södra delan af Bottenhafvet

mellan Sydvestra skärgärden och Sideby och den länga

sträckan af Bottenviken mellan Gamla Karleby och Uleä-

borg äro ännu oundersökta.

Mitt hufvLidmäl under denna resa var att lära kanna

Bottniska vikens pelagiska och bottenfauna. Det hade ta-

git mera tid, än jag kunde förfoga öfver, ätt grmidligare mi-

dersöka den omvexlande och pä former rika strandfaunan,

som af mig endast här och där blifvit i förbigäende berörd.

Vid artbestämningen bar utom ofvanstäende forskare

professor K. Brandt i Kiel värit mig behjelphg med gransk-

ningen af tintinnerna, doktor Fr. Dahl i Kiel har bestämt en

af mig vid Utö funnen intressant cytherid och mag. K. M.

Levander i Helsingfors bestämt sötvattens molluskerna. Prof.

Vejdovski i Prag har godhetsfullt granskat minä oligochae-

ter, hvilka han anser ätrainstone delvis höra tili hittills obe-

skrifna former, men har icke kunnat närmare bestämma

det honom tillsända spritmaterialet. Alla dessa herrar fär

jag härmedels betyga min uppriktiga tacksamhet. Slutligen

fär jag tillägga, att det ursprungligen var min afsigt att m>

derkasta det samlade materialet en grundligare behandling,

hvarifrän andra göromäl dock förhindrat och fortfarande

under den närmaste framtiden komma att förhindra mig,

hvarför jag mäste i detta ganska ofuUständiga skick pubU-

cera detta arbete.
'

1) F. Koenike, Verzeichniss finnländischer Hyracliniden (Abliandl.

d. naturw. Yer. Bremen 1889).

2) Osc. Nordqvist, Die Calauiden Finnlands (Bidr. t. känn. af Finl.

nat. o. folk 1888).

3) Endast ett par prof pä den pelagiska. faunan tagna under en

senare resa för annat ändamal, niedan &ngbc\ten Ifig i hamnen.
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Bottenfaunan.

Skärgärdshafvet. Inom detta orarade var pä de större

djupen härd lerbotten mycket vanlig. Ställen med sadan

botten voro i allmänhet de djurfattigaste. Sälunda fann jag

pä Delet N. om Mäshaga, där denna botten pä 33 - 58 me-

ters djup har en vidsträckt utbredning, ie k e en e nda bot-

ten form, oaktadt bäde bottenskrapan och slädhäfven flere

gänger användes. Trakten var en verklig öken. Äfven pä

andra ställen, der samma härda lerbotten förekom, var djur-

lifvet mycket fattigt. Sä erhölls vid skrapning N. om Vid-

skär (^) pä 94 meters djup endast Memhranipoixi pilosa

V. membranacea, Polynoe cirrata (1 ex.) och Pontoporeia

affinis (8 ex.), vid skrapning pä GuUkrona fjärden mellan

Dömaskär och Trollskär pä 57 meters djup (^j^) Pontoporeia

furdgera (6 exx.) och P. affinis (3 exx.) samt pä fjärden

mellan Högsar och Vänö pä 40 meters djup (y^) endast nä-

gra exemplar af P. affinis. En nägot annorlunda samman-
satt fauna fann jag pä likadan botten pä 26 meters djup

mellan Snöskär och Mäshaga. Där erhöllos nägra exem-

plar af Mytilus edulis med därpä sittande Membranipora

pilosa V. membranacea och Cainpanularia fiexuosa samt

dessutom Gammarus locusta och Pontoporeia affinis.

Stenbotten anträffade jag inom Skärgärdshafvet endast

vid Utö fyr, där bottnen var ytterst ojämn. Pä en liten

fläck om ett eller par hundratal famnar i qvadrat lodades

38, 75, 82 och 104 meters djup. Skrapan hemtade upp

ätskilliga gröna alger, bland hvilka funnos nägra fä exem-

plar af Idotea entomon, Mytilus edulis, Gammarus locusta

och Cytheridea sorbyana, en form som hittills endast blifvit

anträffad vid Norges och Skottlands kuster. Huru djupt

ned algvegetationen här gär, vet jag icke, emedan skrapan

mähända under nägon tid var pä grundare ställen än, där

lodningarna verkstäldes.

Pä sand- och grusbotten har jag inom Skärgärdshaf\'et

skrapat pä tre ställen. Nägot söder om Lohms lotsstation,

där djupet uppgick tili 52 rneter, fann jag pä denna botten
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Tellina baltica, Idotea entonion, Fontoporeia aff.nis och ett

litet tomt skal af Cardium edule. Ett nägot större antal

former anträffacles pä Gullkrona fjärd mellan Byskär och

Kirjais pä 26 meters djup, nämligen Mytilus edulis nied

därpä sittande Membranipora pilosa v. membranacea, Idotea

entomon, Oammarus locusta, Fontoporeia affinis och en

hydrachnid. Ännii rikhaltigare var djurhfvet i Storsund

(Nagu) pä 5

—

12 meters djup. Jag anträffade där bland

alger Mytilus edulis, Tellina baltica, Cardium edule, Neri-

tina fluviatilis, Hydrobia minuta, Membranipora pilosa var.

membranacea, Asellus aquaticu!^, Gammarus locusta och

laera marina. Det är säledes tvä sötvattens-, en utpräglad

brackvattens- (Hydrobia minuta) ooh en euryhaUn hafsform

(laera marina), allesamman företräde.svis tillhörande strand-

faunan, som pä sistnämnda ställe tillkommit.

Rikare pä individer än alla andra bottenslag och lika

rik pä arter som föregäende är dybottnen. Detta bottenslag

anträffas inom Skärgärdshafvet endast undantagsvis pä större

djup. Det djupaste ställe, där jag funnit dybotten inom

detta haf, var pä Skiftet i närheten af Bogskärs bäk. Frän

74 meters djup kom bottenskrapan upp fylld med grä dy,

som vimlade af Fontoporeia affinis. Nägot fätaligare voro

F. furcigera och Idotea entonion, hvarjämte ett par smä

exemplar af Tellina baltica erhöllos. Äfven pä Hiitis fjär-

den utgjorde pä 38 meters djup Fontoporeia affinis huf-

vudmassan, hvarjemte erhöllos nägra exemplar af HaUctyp-

tus spinulosus, Idotea entomom, Folynoe cirrata och Tel-

lina baltica En skrapning pä 17—"21 meters djup i farle-

den norr om Nagu gat likaledes mest Fontoporeia affinis

och nägra exemplar af Tellina baltica samt en CJuronomus-

larv. Djurlifvet pä bottnen i den af Hamnholm (Kimito) bil-

dade viken bar pä 6 meters djup redan prägeln af en strand-

fauna. Tellina baltica bildar hufvudmassan, hvarjämte My-
tilus edulis, Cardium edule, Hydrobia minuta, Corophium lon-

gicorne, Fontoporeia affinis och ett exemplar af Gammarus

locusta anträffades.

För att pä ett öfversigtligare sätt visa olikheten uti
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utom Tellina haltica, Mytilus ediilis, Halicryptus spinulo-

sus, Idotea entomon, Membranipora pilosa v. memhranacea

och nägra af sandkorn bildade länga och smala maskhus.

Inom Bottenhafvet har jag anstält undcrsökningar fräii

den 17 tili den 23 juli hufvudsakligeii i traktcn mellan Kri-

stinestad och Sideby samt pä nägra ställen mellan Kristine-

stad och Wasa. Hafvet är här i allinänhet ganska grundt

och uppfyldt af sandbankar. För att anträffa djup, som öf-

verstiga 50 meter, fär man lof atl begifva sig ätminstone

15—20 km ut ifrän kusten.

Det största djup, pä hvilket jag undersökte bottcn fau-

nan inom detta haf, är 91—94 meter, som anträffades 22

—23 min. vester om Högklubb (Kristinestadstrakten). Bott-

nen utgöres här at härd lera. Skrapan kom första gängen,

efter att hafva värit en qvart timmes tid pä bottnen, allde-

les tom upp. Dä den för andra gängen drogs upp innehöll

den endast nägra exemplar af Pontoporeia affinis. Denna

slags botten är säledes här likasom i Skärgärdshafvet ytterst

djurfattig. Pä mindre djup utgjordes bottnen oftast af sand

och grus. Pä sadan botten anträffade jag i närheten af

Södra Björkö (Korsnäs socken) pä 32 meters djup Tellina

haltica, Idotea entomon, Pontoporeia affinis och en lumbri-

cid. En betydligt rikhaltigare fauna fanns pä 4—5 meters

djup uti sundet innanför de längsmala mellan Kristinestad

och Sideby belägna öarna Stänggrund och Kilgrund äfven-

som pä samma djup vid Högklubb. Pä dessa ställen an-

träffades Membranipora piilosa v. memhranacea, Tellina hal-

tica (talrik), Cardium edule (talrik), Mytilus edulis, Neri-

tina fiuviatilis, Hydrohia minuta, Limnaea stagnalis f.

haltica, Oammarus locustu, Pontoporeia affinis, Idotea en-

tomon, I. tricuspidata, Asellus aquaticus, Corophium longi-

corne, Cliydorus splia.ericus, och nägra icke närmare be-

stämda harpacticider, ostracoder, lumbricider ocli dipterlarver.

Pä samma djup (5 meter) skrapade jag inom Töjby viken

(Korsnäs) pä grä dybotten och erhöll Mya arenaria, Tellina

haltica (talrik), Pontoporeia affinis, lumbricider och dipter-

larver.
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Bottenviken eller hafvet norr om Qvarken är i all-

mänhet grimdare än Bottenhafvet och särskildt pä finska

sidan ganska grund. Bottnen utgöres i sjelfva Qvarken och

de angränsande delarne af Bottenviken ofta af sten och

grus. I den nordligaste delen af Bottenviken är sandbotten

förherskande. Kuststräckans mellersta del har jag endast

undersökt vid Gamla Karleby och äfven där uteshitande

inomskärs, där dybotten anträffades. Detta hafs bottenfauna

är ytterst fattig säväl pä arter som pä individer. I den

södra delen fann jag iinder skrapning mellan Valsörarnes

och Gaddens fyr pä 36—39 meters djup och sten och grus-

botten endast Fontoporeia affinis och nägra fä unga exem-

plar af Tellina haltica. Den sistnämnda arten fann jag

ännu vid Gamla Karleby pä c. 15 meters djup pä dybotten

i ganska stora exemplar. I den norra delen af Bottenviken

anträffas icke nägon enda hafsmollusk och af krustaceer

endast Fontoporeia affinis, Idotea entomon och laera ma-

rina, af hvilka de tvä förstnämnda dock som bekant äfven

anträffas i nägra insjöar. Däremot tillkomma här ätskilliga

sötvattensdjur, isynnerhet pä grunda ställen, där sötvattens-

växter säsom Potamogeton, Lemna trisulca m. fl. förekomma.

Sälunda fann jag i den grunda Ojankylä viken pä Östra si-

dan om Karlö pä 1—2 meters djup en massa Bythinia

tentaculata, Vaivata p>iscinalis, Limnaea ovata och Asel-

liis aquattciis jämte en mängd tili pelagiska och strand-

faunan hörande sötvattensdjur. Under minä draggningar

pä de för sitt rika strömmingsfiske kända sten- och sand-

grunden omkring Sarvi fiskläge närä Torneä erhöll jag utom

nägra pelagiska entomostraceer, hvilka utgjorde hufvudmas-

san, äfven nägra former, hvilka snarare böra räknas tili

bottenfaunan, säsom Eurycercus lamellatus, Chydorus sphae-

ricMS, Alona tenuicaudis (?), cyprider och harpacticider.

Den pelagiska faunan.

Skärgärdshafvet. Mellan den 4 och 14 juli anträftade

jag där pelagiskt följande arter:
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Centropages hai».atiis,

Limnocalanus macniriis,

Clausia elongata,

Teniora longicornis,

Temorella affmis v. Uirundoides,

Dias longiremis,

„ blfilosus,

Cyclops Leuckartii,

sp.,

Evadne Nordmanni,

Fodon polypliemoides,

„ Leuckartii,

,, intermediiis,

Polypliemus pedicidus,

Bosmina maritima,

Balanus improvisus (larver),

larver af musslor,

,, at snäckor,

Syncliaeta monopus,

„ apus,

Codonella ventricosa,

„ Brandti,

Tintinnus horealis.

Vid Kökars erhöll jag pä 106— 146 raeters djup en

glasklar Mysis, som senare d-ock olyckligivis förko mmit. Af

ofvanuppräknade former förekommo Dias bifilosus och Evadne
Nordmayini oilast i största mängd, därnäst Fodon poly-

pliemoides, Synchaeta apus och monopms samt Temorella

affmis V. hir/mdoides. Temora longicornis och Dias lon-

giremis har jag antccknat hvardera tre gänger säsora före-

kommande i stor mängd och Clausia elongata tvä gänger.

Af de äterstäende anträffades endast Bosmina maritima och

mussellarverna nägon gäng i ett större antal individcr, de

öfriga däremot endast fätaligt och Fodon Leuckartii och

intermedius hvardera i ett enda exemplar. Limnocalanus

macrurus har jag endast anträffat i Skärgärdshafvets norra

del (i Delet och i Skiftet vid Bogskärs bäk) men aldrig i
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den södra delen. Medan denna art är talrik i Bottniska

viken och i Finska viken synes södra delen af Skärgärds-

hafvet bilda ett dessa omräden frän hvarandra ätskiljande

bälte, där den saknas, troligen tili följd däraf att vattnets

salthalt där är alltför stor.

Jag viii här äfven anlöra resultaten af en slädhäfning,

som jag den 13 juli förctog pä 22 melers djup midt pä det

egendomliga Aländska innanhaiVet, Luniparen, en frän Skär-

gärdshafvet in i Aland skjutande vik. I största mängd före-

kommo der Temorella affinis v. hirundoides och Podon po-

lypheiiioides. Dessutom erhöUos Evadne Nordmanni, Bos-

mina sp., Cyclops sp., Dias bifilosus, Synchaeta monopus

och apus samt mussel- och snäcklarver.

Älands haf. Vid slädhäfning den 12 juli söder om
den lilla klippan Gislan (Signilsskär) pä 180—230 nieters

djup erhöU jag följande arter Clausia elongata (hufvudmas-

san), LimnocMlamis macrurus (ganska talrik), Temorella

affinis v. hirundoides, Temora longicornis, Evadne Nord-

manni, Mysis mixta och mussellarver.

En ythäfning pä Slemmen (Mariehamns Östra hamn)

den 13 juh utvisade, att den pelagiska faunans hufvud-

massa för tillfället utgjordes af Synchaeta monopus och apus

samt Podon polyphemoides. Dessutom erhöllos i häfven Dias

bifilosus, D. longiremls, Cyclops sp. och Evadne Nordmanni.

Att jag kan anföra sä lu pelagiska- och äfven botten-

former frän Älands haf beror väl hufvudsakligen därpä, att

jag icke var i tillfälle att grundligare undersöka detta haf,

men troligtvis har detta äfven sin förklaring däri, att fau-

nan i Älands haf i sjelfva verket är fattigare än Skärgärds-

hafvets tili följd af vattnets lägre salthalt. Ty oaktadt denna

antagligen mycket vexlar efter vindriktningen, sä mäste dock

Älands haf betraktas som ett utlopp för Bottniska vikens

mindre saita vatten, i hvilket de mera utpräglade hafsfor-

merna icke tränga längt in.

Bottenhafvet. Medan Skärgärdshafvets och — fastän

i mindre grad — äfven Älands hafs pelagiska fauna ännu

omfattar de flesta former, som förekomma i södra Öster-
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sjön, är faunan i mellersta och norra delarne af Bottenhaf-

vet redan ytterst fattig. Jag har där anträffat följande arter:

Limnocalanus macrurus,

Temorella affinis v. hirundoides,

Dias bifilosus,

Cijdops sp.,

Evadne Nordmanni,

Podon polyphemoides,

Bosmina maritima,

Syncliaeta monopus,

„ apus,

Anuraea aculeata,

„ cochlearis,

,, tecta,

Tintinnus horealis

samt mussel- och snäcklarver. Af dessa har Dias bifilosus

sin nordgräns vid Tujbyviken (63° 3(3' n.), norr om hvilket

ställe jag icke anträffat den inom Bottniska viken.

Ute i öppna hafvet utgjorde Limnocalanus macrurus

vanligtvis den enda art, som förekora i stort antal. Vid en

slädhäfning, som jag företog den 18 juli 23 min. V. om
Högklubb (nägot S. om Kristinestad), upphemtade slädhäf-

ven frän 91—94 meters djup ingenting annat iin en stor

massa af denna art och nägra fä diatomaceer. Vid ett par

andra slädhäfningar i norra delen af Bottenhafvet pä c. 30

meters djup erhöU jag dessutom enstaka exemplar af 8yn-

chaeta monopus och apus, Temorella affinis v. hirundoides

och en harpacticid.

hiomskärs var den pelagiska faunan, hksom bottenfau-

nan, betydhgt rikare, i det att nägra sötvattensformer här

tillstötte. Sälunda anträffade jag uti en ythäfning i Raumo
hamn den 8 augusti 1889 Temorella affinis v. hirundoides,

Podon 2)olyphemoides, Evadne Nordmanni, Bosmina mari-

tima, Dias bifilosus, Cyclops sp., Alona quadrangularis, ät-

skilliga rotatorier af .slägtena Synchaeta och Anuraea och

tre tintinner, niimligen CodoneVa Brandti, Tintinnus bott-

nicus och T. horealis.
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En särdeles egendomlig pelagisk fauna fann jag uti

den ganska grunda och med Potamogeton och andra söt-

vattensväxter bevuxna inre viken vid Kristinestad. Denna

är genom en bro afstängd frän hamnen, sä att denna stär

i förbindelse med den inre viken endast medelst ett par

smala öppningar. Planktons hufvud massa utgjordes här af

rotatorier. Dessutom förekom här Evadne Nordmanni, Podon

polyphemoides, Temorella Clausii och — Sida crystallina.

Detta är ett ytterhgare exempel tili dem, som Sars ') och

de Guerne ^) gifvit, pä hiiru Evadne Nordmanni och Podon

jjolyphemoides förmä uthärda sött vatten.

Bottenvikens pelagiska fauna har jag undersökt i trak-

ten af Qvarken (|^), vid Gamla Karleby (^^^^ och hufvud-

sakligen i norra delen mellan Uleäborg och Torneä (|^

—

^u)-
Nägon väsentlig ohkhet kunde icke konstateras mellan fau-

nan i dessa frän hvarandra ganska aflägsna delar af detta

haf. Temorella affinis v. hirundoides och Bosmina mari-

tinm bildade öfverallt jemte rotatorier — Syncliaeta apus

och monopus samt Anuraea arter — hafvudmassan i ytan,

hvarjämtc Evadne Nordmanni\ och Podo7i polyphemoides

voro allmänna, medan Linuiocalanus macrurus som vanligt

höll sig djupare ned ända tili bottnen. Mijsis relicta har

jag anträffat tre gänger, nämligen tvä gänger i norra delen

af Bottniska viken (pä 20 och 40 meters djup) och en gäng

vid Gamla Karleby (pä 15 meters djup). Dessutom erhöUos

enstaka exemplar af Leptodora Kindtii, Polyphemus pedi-

culus, Cyclops sp., Tachidius discipes och Temorella Clausii.

Uti den grunda, pä Östra sidan af Karlön belägna

Ojankylä viken, hvars botten är ölvervuxen af Potamogeton

och Lemna trisulca, förekommo flere C^/cZo^js-arter, Temo-

rella affinis v. hirundoides, Temorella Clausii, Cantocaynp-

tus sp., Podon polyphemoides, Leptodora Kindtii, Polyphe-

mus pediculus, Bosmina maritima, Sida C7~ystallina, Cerio-

^) Sars, Uudersögelser over Christiauiafjordens Dybvands fauna

(Nyt Magaz. Xaturvid. 18H9).

*) de Guerne, Sur les genres Ectinosoma Boeck et Podon Lillje-

borg p. 18 och 19.
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daplmia sp. och af hydrachnider enligt Koenikes bestäm-

ning Hygrobates longipalpis och Nesaea sp. (larv) samt föl-

jande rotatorier enligt Plate, nemligen Anuraea cochlearis

och aculeata, Triarthra longiseta, Polyarthra platyptera,

Euchlanis luna, Äsplandma syringoides och Girodi samt

Monostylis lunaris.

Cfc. iT S

Bryozoa:

1. Membranijiora pilosa

V. membi'anacea . .

Mollusca:

2. Limnaea stagnalis f,

baltica .

td
o
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icke. Ehrenberg har blancl djiir, som ästadkomma hafvets

fosforescens uppräknat äfven Synchaeta baltica. Denna art

har jag visserligen aldrig funnit hos oss, men deremot bilda

tvenne andra arter af samma slägte, S. monopus och 8.

axms, ofta en betydande del af plankton. Det är därför

icke otänkbart att dessa arter förorsaka det ifrägavarande

Ijusfenomenet i norra delen af Östersjön, i händelse det

icke är nägon af de i stor mängd där förekommande cope-

poderna ellcr ocksä den bakterie, som ästadkommer död

hafsfisks lysande. Som bekant sprider död strömming icke

säilän ett starkt fosforesccrande Ijus.

Membranipora pilosa L. v. membranacea Sm.

Djup i meter.

94

0—1
0—1
5—12
26

Botten.

26

Sten- och sandstrand.

11 11 11

Sand med gröna alger.

Groft grusbotten.

Mjuk fin sandbotten,

Härd botten.

Grus- och stenbotten.

Fyndort ocli tid.

N. om Vidskär

Stranden af Fagerholm ^/vii

„ ,, Storsmid '^/vn

Storsund **;vii

Mellan Byskär o. Kirjais ' /vn

Alands haf utanför Marie-

hamn ^'^/mi

Mellan Snöskär o. Mäshaga ^^l\ii 26

Stänggrund ^^JMii 4

I Bottniska viken förekommer denna form säledes ät-

minstone tili Kristinestadstrakten.

1 Finska viken har den pä norra sidan blifvit funnen

vid Helsingfors (tili först af O. Grimm) och pä södra sidan

ända tili Papon-Wiek i Öster af M. Braun.

Limnaea (Lymnus) stag"nalis L. ^)

Forma: baltica Lindstr.

Vänö (Hiitis) pä stockarne af en bätbrygga ^/vii.

Stranden af Maagrunni Vvni.

1) Denna och alla öfriga här uppräknade sötvattens mollusker

äro bestämda af mag;. K. M. Levander.
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Limnaea (Gulnaria) ovata Drap.

Ojankylä, bland Potamogeton och Lemna trisulca ''^'vir.

Forma Andersoni Cless.

Stranden af Mäshaga ^*/V"-

Strandell af Fagerholm, Nagu, ^/vn. Längd 9^/2 mm.,

bredd 6V2 mm., mynn. 1. OVo mm., m. br. 4V2 m- ni., sp.

4 mm. (Levander.)

Forma: aurkula West.

Längd 24 mm., br. 16 mm., m. 1. 14 mm., m. br. 10

mm, sp. 6 mm. Skalet stort, sista vindningen uppbläst, spiran

^rot säsom i allmänhet hos ovata-gruppen (Levander).

Vänö (Hiitis)
;
pä stockarne af en bätbrygga ^/vn. — Ta-

gen i södra Finland af Holmberg, i Borgä—Perno skärgärd

(Nyland) af E. Juslin samt vid Barösimd (Nyland) i saltsjön

af M. Gadd. (U. F. M.)

Limnaea (Limnophysa) palustpis MuU.

Forma: fusea Pfr.

Den steniga stranden af en holme närä Sideby ^^/vn och

Maagrunni ^jxiii.

Planorbis (Gyraulus) albus (?) Miill.

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten ^/vni.

Bythinia tentaculata L. (= Paludina impura Pfr.)

Längd 12 mm.
Stranden af Storsund (Nagu socken), sten och sand-

botten.

Ojankylä vik (Karlö), bland Potamogeton och Lemna
trisulca ^^/vir.

Variationerna i skalets form, hvilka Nordenskiöld och

Nylander omnämna i „Finlands MoUusker" s. 73, kunna

icke skarpt begränsas tili följd af öfvergängsformernas tal-

rikhet. (Levander).
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Hydrobia minuta Totten (Paludinella Stagnalis L.; Paludina

balthica Nilss.)

Fyndort och tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm,

(Nagu) ^/vii — 1

Storsimd Vvii ö— 12 Sand raed gröna alger,

Hamnholm (Dragsfjärd) \/\n »3 Dybolten.

Stänggrund (Sideby) '"/vii 4—5 Grus- och stenbotten.

Förekommer säledes i Bottniska viken ätminstone tili

Kristinestadstrakten. Enligt Nordenskiöld och Nylander an-

träffas den vid Finlands sydkust och i Äländska skärgärden

sä längt mot djupet som algvegetationen gär. Exemplarcn

frän Stänggrund mätte 3,5—4 mm. i längd och 2,2 mm. i

bredd.

(Jemför fig. 1 1 tab. 9 i „Oversigt over de i Norges

arktiska region ibrekommcnde Blöddyr. G. O. Sars. Chri-

stiania 1878).

Neritina fluviatilis MQUer.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm,

(Nagu) 5/ VII 0—1 Sten- och sandstrand.

Storsund (Nagu) *'Mi 5—12 Sand med gröna alger.

Kilgrund (Sideby) ^^vii 4—5 Lera, grus och smä-

stenar med alger.

Stänggrund (Sideby) ^^'Vii 4 Grus och stenbotten.

Förekommer säledes i vatten af öfver 0,5 % salthalt.

Egendomhgt är atl jag icke funnit den norr om Qvarken.

Om den ocksä inte skulle saknas där, sä inäste den ätmin-

stone vara sällsyntare än söder om Qvarken. I Stockholms

skärgärd synes Lundberg äfven hafva funnit, att Neritina

häller sig i saltare vatten än t. ex. Paludina vivijmra ^).

Vid Finska vikens kuster är den mycket allmän, och jag

bar funnit den i S:t Johannes socken i nastan sött vatten.

Det är ett ganska märkligt faktum, att denna i Eu-

ropas öfriga länder i sött vatten förekommande snäcka hos

1) Lundberg, Meddel. II, 90.
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oss enclast blifvit anträffad i hafvet. M. Braun har funiiit

den vid Estlands kuster meilan O och 15 famnars djup, sä-

ledes uti vatten af ända tili 0,7 "/„ salthalt (1. c. p, 70 och

106). I södra Östersjön förekommer denna art enligt Mö-

bius vid Riigeii, Köiiigsstuhl, Swinemunde, Bornholm och

Jershöft, vid det sistnämnda stället t. o. m. pä 23 '/g famns

djup, säledes uti vatten af öfver 1 "/q salthalt. Att denna

art icke förekora uti det glaciala innanhafvet, som troligtvis

stod c. 100 m. högre än den nuvarande Östersjön och inne-

höll de „relicta" formerna, synes framgä deraf, att den icke

förekommer i vara insjöar. Antagligen har den invandrat

under en senare period, da förbindelsen med Ishafvet upp-

hört och Östersjön blifvit en sjö med sött eller svagt bräckt

vatten.

Vaivata piscinalis Miill.

Ojankylä vik, bland Potamogeton och Lemua trisulca

23/vn. (HalfviLxna exemplar).

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten, '^/xm.

Pisidium (Fossarina) obtusale Cless.

Ijo Röyttä, djup 5—6 meter, svart gyttjebotten ^/vni.

Mya arenarla L.

Fyndort och tid. Djnp i metei-. Botten.

Töjby viken ^i vn 5 Grä dybotten.

Denna art har af mig säledes blifvit funnen nägot

nordligare än Carclium edule, hvilket dock icke utesluter,

att de hvardera gä ännu nägot nordligare, antagligen tili

trakten af södra Björkö, där vattnet ännu har ungefär samma
salthalt som i Töjby viken d. v. s. nägot öfver 0,5 ^/q.

I Finska viken förekommer den enligt Nordenskiöld

och Nylander pä norra sidan ända tili Sibbo i Öster och

har af M. Braun blifvit tagen pä södra sidan ända tili Gras-

holm (utanför Reval). Enligt Grimm förekommer den vid

Libau pä 40—60 fots djup pä sandbotten. Af de tre exem-
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plar, jag fann i Töjby viken, liadc de tvä större foljande

dimensioner: 1. 33 , br. 22, h. 13 inm.

,, ob,5, ., 1.0, ,, lo,5 ,,

De hafva säledes samma storlek som de exemplar

Nordenskiöld ooh Nylander undersökt. M. Braun uppgifver,

att exemplar frän Reval hafva en längd af 55—77 mm. och

ända tili 40 mm. bredd.

Arten uppnär säledes ännii vid Reval nastan dubbelt

större dimensioner än i Bottenhafvet.

Tellina baltica L.

Fyndort ocli tid.



14,5
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jande dimensioner 1. 23—50 '), br. 20—23, h. 17 mm. De
stör.sta af mig vid Slänggrund, der arten förekommer talrikt,

erhällna exemplaren hade följande dimensioner:

längd 18,5 mm. bredd 13,5 mm. höjd 11,5 mm.

„ 17,5 „ „ 14 „ „ 10,5 „

18 14 5 19 t:

18 14 5 1 1 5
,,

-lO
,, ,, X-ijO ,,

,, 11,0 ,,

Medeltal: „ IS „ „ 14,i „ „ 11,5 „

Mytilus edulis L.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm (Nagu)

^/vii O— 1 Sten- och sandbotten.

Stranden af Storsund (Nagu)

^ VII 0—1
Storsmid (Nagu) ^/vii 5— 12 Sandbotten med gröna

alger.

Mellan Byskär och Kirjais

(Nagu) '/VII 26 Groft grusbotten.

Viken i Hamnhohn (Drags-

fjärd) 7VII 6 Dybotten.

Alands haf utanför Mariehamn
^^, VII 26 Mjuk fin sandbotten.

Mellan Snöskär och Mäshaga

(Sottunga) ^^/vii 26 Härd botten.

Stänggrund (Sideby) ^^/yu 4 Grus- och stenbotten.

20/vij 4_5 ^^ ^^

Enligt Nordenskiöld och Nylander förekommer den i

Bottniska viken i N. ända tili Wasa. Nordenskiöld och Ny-

lander gifva följande dimensioner: 1. 36 mm., br. 18, h. 8

mm. I vestra Östersjöbäckenet blir den ända tili 6—

9

cm. läng.

De tvä vid Stänggrund erhällna exemplaren hade föl-

jande dimensioner:

1. 21, br. 12, h. 9,5 mm.

„ 17, „ 10, „ 7

*) Aiitagligen tryckfel.



17—21
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i Östersjön V/^ min. \V. om Kökars. Ex, har icke äterfun-

funnits, hvarför det icke kunnat bestämmas.

Artmärke: Unclre antennernas squama spetsig och c.

3 ggr sä läng som de öfre antennernas skaft. Tliorax-

fötternas tars 11-ledad (inclusive den rudimentära ändleden),

Sjette pleropodparets yttre gren betydligt längre än den

inre. Telson har pä hvardera sidan 25—29 taggar.

Mysis relicta Loven.

Har af mig blifvit iurinen inom Bottniska viken endast

norr om Qvarken pä följande ställen:

1 min. SO frän Ykskivibäk, djup 20—22 met. Vvm.

1 min. W. om Kotakari (lj:borg), djup 40 met. ^/vni.

Yxpila hamn, djup 15 met. ^vin.

Förekom pä alla dessa ställen i enstaka eller fä exera-

plar. Pä de flesta ställen, där skrapningar eller slädhäfnin-

gar verkstäldes, saknades den. Den förekommer säledes

mycket sparsammare i Bottenviken än i vara insjöar. Söder

om Qvarken har jag icke anträffat den. Den häller sig i

Bottenviken pä samma sätt som i insjöarna pä d.jupet.

Mysis vulg"aris Thomps.

Cajander fann den vara allmän i sydvestra skärgärden

och jag har funnit den i Bottenhafvet vid Högklubb och

Stänggrund (mellan Kristinestad och Sideby) pä 4—5 me-

ters djup pä grus- och stenbotten. — Lindström har endast

funnit ett exemplar af den i Stockholms skärgärd, Möbius

uppgifver den frän Dalarö i samma skärgärd. Vid Gott-

lands kuster är den enligt Lindström ytterst allmän. Grimm
har funnit den t. o. m. i de innersta delarne af Finska vi-

ken vid Terijoki och lironstadt. Allmän vid Östersjöns ost-

och sydkust.

Czerniavsky särskiljer forma baltica och var. lappo-

nica den förra frän Östersjön, den senare frän Hvita hafvet

och Murmanska kusten.

Mysis flexuosa ÄIull.

Denna art har jag funnit i Skärgärdshafvet vid strän-
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derna af Korpo ström och Fagerholm (Nagu). Enligt Ca-

jander vid Aland. Den häller sig i stimm i synnerhet vid

branta tängbevuxna stränder. Af Lindström har den blifvit

tagen i Stockholms skärgärd och vid Gottland, af Braun

vid Finska vikens sydkust ända tili Papon\viek i O. och af

Grimm vid Libaii. Enligt Möbius vid Östersjöns hela sydkust.

Östcrsjöexemplaren af denna art skiljas af Czerniavsky

frän hufvudformen säsom var. baltica (,,fere bona species").

Gammarus locusta.

Djup i meter. Botteii.

O— 1 Sten- och sandstrand.

5—12 —
26 Groft grusbotten.

O— 1 Klipp- o. stenstränder.

38— 104 Stenbotten med alger.

Fyndort och tid.

Stranden af Fagerholm

Storsund

Mellan Byskär o. Kirjais

Vänö 7^11

Utö ii/vn

Mariehamn ^V^n

Mellan Snöskär och Mäs-

haga ^^/vn

Sottunga lotsplats ^V^n

Högklubb ^^/vii

Kilgrund ^^/vii

Stänggrund ^^/vn

I Skärgärdshafvet, Alands haf och Bottenhafvet är

denna art mycket allmän vid stränderna och har jag mel-

lan Byskär och Kirjais t. o. m. funnit den pä 26 meters

djup och vid Utö pä 38— 104 meters djup. I Bottenviken

har jag visserligen aldrig funnit den, men enligt Lilljeborg

förekommer den pä svenska sidan, hvarför det är trohgt

att den äfven förekommer vid Bottenvikens finska kust.

Corophium long-icorne Latr.

Viken i Hamnholm '/vn 6 Dybotten.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Lera med grus, stenar

och alger.

Stänggrund ^^ vn 4 Grus- och stenbotten.

0—1
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Enligt Cajander här och där i Älands och Äbo skärgärd.

Syiies vara spridd vid vär vestkust ätminstone tili Kri-

stinestadstrakten.

Pontoporeia afflnis Lindstr.

Denna amphipod är den allmännaste och i största

mängd förekommande af alla malakostraca säväl i Skärgärds-

hafvet som i Bottniska viken. Jag har funnit den pä följande

ställen

:

Fyndort och tid. Djup i met. Botten.

1. Nagu Vvii 17—21 Blägrä dv

2. N. om Vidskär ^/vii 94 Härd lerbotten.

3. S. om Lolims sta-

tion ^/vii

Anm.
/Hufvud-
\ massan.

52 Sand och smasten.

4. Mellan Byskär och

Kirjais '/vn

5. GuUkronaij ärden m

.

Dömaskär o. Troll-

skär '^/vii 57

6. Hamnholm '/vii 6

7. N.Högsaro. Vänö ^/vn 40

8. Hiitis fjärden ^vn 38

9. Alands haf utanför

Mariehamn ^^/vn

10. Mellan Snöskär o.

Mäshaga ^^/vn

11. Skiftct vid Bog-

skär ^Vvii

12. 23 min. W. om
Högklubb ^^/\n

13. Högklubb i«/vn

14. Innani'. Stänggrund

o. Kilgrand ^"/vn

15. Södra Björkö 9 min.

N. 80" \V. fr. Gäs-

hällan ^i/vn

16. Töjbyviken ^i vn

26 Groft grusbotten.

2(3

26

74

Härd lerbotten

Dybotten

Härd lerbotten.

Dybotten

Fin mjuk dybotten

Härd lerbotten.

Mjuk lerbotten.

3 exx.

f Ingenting
\ annat.

/Hufvud-
\ massan.

91—94 Lerbotten.

5 Sand- o. grusbotten.

11 exx,
ingenting
annat.

32

5 Grä dvbotten.
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Fyndort och tid. Dji-ip i met- Botten. Aum.

17. Bergöfjärden 23/vii 12 Fin sand och dy

18. Valsörarne ^^/vii 36—39 Sten- o. grusbotten.

19. Yxpila hamn Vvin 15 —
20. Yxkivi ^/yui 31 Fin jernhaltig sand m.

gröna trädalger.

Den förekommer säledes t. o. m. i nordligaste ändan

af Bottenviken men är där betydligt sällsyntare än längre

söderut och har aldrig af mig anträffats pä de mänga stäl-

len, där jag draggat i norra ändan af Bottenviken pä grun-

dare vatten, säsom i Bottenhafvet och Skärgärdshafvet.

Medan P. affinis enligt Lindström hufvudsakligen skil-

jer sig frän P. formata därigenom att öfre antennernas bi-

flagelkim hos den förra är 3-Iedad, hos den senare 2-ledad,

har jag funnit att hos exemplar frän Bottniska viken anta-

let leder i biflagellum varierar mellan 3 och 4 Egendom-

ligt nog öfverensstämmer insjöformen af P. affinis mer med
P. femorata, i det att antalet leder pä biflagelkim där va-

rierar mellan 2 och 3.

Pontoporeia furcigfera Bruzelius.

Dcnna form har jag endast funnit inom Skärgärdshaf-

vet nämligcn pä Gullkrona fjärden mellan Dömasskär och

Trollskär (djiip 57 meter, härd grä lerbotten) där hela fäng-

sten utgjordes af 6 exx. af P. furcigera och 3 exx. af P.

affinis, och pä Skiftet vid Bogskärs bäk (djup 74 meter

mjuk lerbotten), där den förekom tillsammans med en

mängd P. affinis och Idotea entomon fastän fätaligare än

den förra.

Calliopius laeviusculus Kröyer.

Denna art synes vara sällsynt t. o. m. i Skärgärdshaf-

vet. Jag har nämligen endast funnit 3 exx. vid stranden af

Fagerholm i Skärgärdshafvet (^/vn). Det största af dessa

exx. en ^ mätte 9 mm. Antalet leder säväl i öfre som
nedre antennernas flagellum 21.
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laera marina Fabr.

Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Storsimd "/vii O—

1

Sten- och sandstrand.

Storsund "/vii 5— 12 Sand med gröna alger.

Vänö ^/vn O—

1

Klipp- o. stenstränder.

Mariehamn ^^/vii O—

1

Stenig strand.

Ykskivi bäk */viii 20—22 Sand- och stenbotten.

Är utbredd tili nordligaste delen af Bottniska viken

och visar sig därigenom vara ett af de raest euryhalina

kräftdjur.

Idotea tricuspidata Dasm.

Fyndort och tid. Djup i meter. Botten.

Stranden af Fagerholm ^/vii O— l Sten- och sandstrand.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Groft grus och smä-

sten med alger.

Stänggrund ^^/vn 4 Sten- och grusbotten.

AUmän vid stränderna tili Kristinestadstrakten i norr.

Idotea entomon L.

Fj^ndort och tid. Djup i meter. Botten.

S. om Lohms lotsstation 52 Sand och smästen.

Mell. Byskär o. Kirjais '^/vn 26 Groft grusbotten.

Hiitis fjärden ^/vn 38 Dybotten.

Mellan Hamnholm och Hog-

land (Kimito) lo/vn 38 —
1^/2 min. W. om Kökars ^V/vn 106— 146 Stenar och groft grus.

Alands haf utanför Marie-

hamn ^2/viI

Skiftet vid Bogskär ^*/vn

23 min. W. om Högklubb ^^/vu 91-

Högklubb ^^/vii

Kilgrund ^^/vn

Stänggrund ^^/\n

Södra Björkö ^V^n

2{^
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Fyndort ocli tid. Djup i meter. Botten.

5,5 min. N. 62» W. frän

Gäshällan ~^/xn 28—30 Grus- och stenbotten.

4,5 min. SW. frän Yks-

kivi ^/Vin 31 Fin jernhaltig sand m.

gröna alger.

Yxpila hamn ^/vni 15 —
Allmän i hela Bottniska och Finska viken frän stran-

den och ätminstone tili 100— 150 meters djup. M. Brami

har funnit den iitanför Estlands kuster frän 0—60 famnars

djup. Lindström säger att större exemplar företrädesvis

uppehälla sig pä 50—70 famnars djup, hvarför den pä Gott-

land kallas „Djupmacka". Dess vesthgaste af Möbius an-

gifna fyndort i södra Östersjön är Hiddensö.

Asellus aquaticus L.

Fj-ndort och tid. D.ji-^P i meter. Botten.

Stranden af Storsund '^/yh 0—1 Sten- och sandstrand.

Storsund ^/vn 5— 12 Sand ni. gröna alger.

Högkluhb ^^;vn 5 Sand- och grusbotten.

Kilgrund ^^/vn 4—5 Grus, stenar m. alger.

Stänggrund ^^/vn 4 Grus- och stenbotten.

Ojankylä vik ^^/vn 2 Bland Potamogeton o.

Lemna.

Enligt Cajander allmän i inre delarne af sydvestra

skärgärden. Enligt Grimm vid Helsingfors och Kronstadt.

M. Braun har funnit den vid Estlands stränder och Lind-

ström och Möbius i Stockholms skärgärd. Dessutom anför

Möbius den frän Gottlands kust och Greifswalder Bodden.

Den mäste säledes kunna utstä en salihait om 0,6—0,7 "/o-

Clausia elong-ata Boeck.

Fyndort och tid. Djup i meter. Anmärkningar.

Gullkrona fjärd 34 Pelagiskt

Vid Utö ^Vvil 38-- 104 „ Ganska talrik men
endast unga exx.

Alands haf ^'/vii löO—230
,,

Unga exx. hufvud-

massan.
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Högklubb ^'/vii

Ojankylä vik ^^/'v[i

— Strandpussar.

1—2 Bland Potamogeton m. m.

? Kotakari '^/vii 40 Pelagiskt.

Yxpila haran ^/viii 15 „

Förekommer vanligen vid stränder, endast undantags-

vis pelagiskt och äfven da icke längt frän stränderna.

Limnocalanus macrurus G. O. S.

Fvndort och. tid. Djup i meter. Anmärkningar.

Alauds haf »-/vii 180—230 Pelagiskt Ganska talrikt.

Mellan Snöskär och Mas-

haga "/vii 26 „

Delet "/vii 40 „ 1 exemplar.

Skiftet vid Bogskär 'Vvii 74 „

23 min. V. om Hösklubb

Vvii 91—94 Talrik, ingenting an-

nat utoiii nägra dia-

tomaceer.

Högklubb "/VII
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Pelagiskt.GuUkrona fjärd '^/vii 34

Mellan Viclskär och Utö 76 „

Vicl Utö ii/vii 38—104

Delet 13/VII 40

Alla de uppräknade fyndorterna äro belägna inom

Skärgärdshafvet. Den erhölls aldrig i ett större aiital exemplar.

Dias bifilosus Giesbrecht.

Fyndort o. ticl. Djup i meter. Anmärkningar.

-1 Stenig Strand.

Pelagiskt.

„ (m. slädh.)

Stenig Strand.

PelaQ-iskt.

Strand af Fagerholm ä /vii O

Närä Rimskär */vii

S. om Lohms lotssta-

tion 7vn
Fjärden utanför Dals-

bruk '/vn

Vänö 7vn
Sundet mellan Hamnholm

o. Hogland (Kimito) ^"/yh

V. om Hogland och N. om
Sandskär (Ivimito) ^o/vn 46 „

GuUkrona fjard "/vn 34 „

Mellan Vidskär o. Utö "/vn 76 „

Vid Utö ^Vvn 38—104 „

Mariehamn "/vii O—1 Steniga stränder.

Mellan Mariehamn och

Lemström "/vii —
Lumparn "/vil 22

Mellan Snöskär och Mas-

haga "/vn 26

Delet "/vu 40

N. om Mäshaga '^vii 52-54
Skiftet vid Bogskär "/vii 74

Högklubb "/vii 5

Stänggrund ^7vn 4

Töjbyviken -yvii —

Talrika cTcf 2 9- •

Talrik.

Hufvudmassan

.

Pelagiskt.

Talrik.

Talrik.

Nägra exemplar.

I Skärgärdshafvet och i Finska viken utanför Helsing-

fors förekommer denna art mycket talrikt och bildar ibland

hufviidmassan af plankton.

Den synes hafva sin nordliga gräns i Bottniska viken

vid Töjby (62° 36' N.), där vattnets salthalt är 0,5 «/q.
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Dias long"iremis (Lilljeborg) Giesbrecht.

Fyndort och tid. Djup i meter. Anmäi-kningar.

Vänö ^/vii 0—1 Stenig strand.

Sun det meliau Hamnliolm o.

Hogland (Kimito) >7vii — Pelagiskt. Talrik of(f $ 2
V. om Hogland och N. om
Sandskär (Kimito) ^»/vii 46 „ Talrik.

GuUkrona fjärd "/vii 34 „ „

Mellan Vidskär och Utö "/vii 76 „ 1 exx.

Vid Utö "/vii 38-104 „ Ätskilliga exx.

Mellan Mariehamn och Lem-
ströms kanal "/vii —

„

Delet "/vn 40 „

N. om Mäshaga 'Vvii 52—54 „

Skiftet vid Bogskär ^^/\n 74 .,

Den har säledes icke blifvit iakttageii i Bottniska vi-

ken. I Finska viken har jag anträffat den utanför Hel-

singfors.

Cyclops Leuckartii (Claus) G. O. S.

Ett exemplar (cf) erhöUs uti en slädhäfning vester

om ön Hogland (Kimito) pä 46 meters djiip den ^°/vn.

Cyclops viridis Fischer.

Stranden af Fagerholm ^/\u.

Cyclops serrulatus Fischer.

Stranden af Fagerholm ^/yu.

Stränderna af Sottunga lotsplats ^V^n.

Dessutom anträffades i flere pelagiska kollekter ett

eller par individer af nägon Cyclops-art. Da dessa emeller-

tid i de flesta fall icke voro fuUvuxna, har jag icke lyckats

närmare bestämma dem. Vid Bottniska vikens stränder

förekomma flere Cyclops-arter, hvilka jag icke heller haft

tid att närmare undersöka.

Tachidius discipes Giesbrecht.

Ett exemplar af denna art erhölls vid en ythäfning pä

Kellopukki vik (Haukipudas) den 2 augusti.
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Vid stränderna af Skärgärdshafvel och Bottniska viken

har jag funnit flere harpacticider, hvilkas bestämning dock

ännu icke medhimnits.

Arg-ulus foliaceus.

Ett exemplar erhölls i Ojankylä vik '^^/yu pä 1—2 me-
ters djup bland Potamogeton m. m.

Sida crystallina O. F. M.

Kristinestads inre vik ^''/yh — m. Pelagiskt bland Potamoge-

ton m. m.

Ojankylä vik ^'/vii 1—2 „ Pelagiskt bland Potamoge-

ton m. m.

Ceriodaphnia sp.

Ojankylä viken •'^^/vn pä 1—3 meters djup bland Pota-

mogeton.

Bosmina maritima P. E. M.

Erstan ^/yu.

N. om Hogland och N. om Sandskär (Kimito) ^"/vii.

— 1 ex.

Gullkrona fjärd ^7^"-

Lumparn ^^/yu. — En mycket liten form, mähända

skild art.

Töjby viken ^^/vii. — 1 ex.

Mellan Valsörarne och Gaddens fyr 2*,'vn.

Replot fjärden ^^/yu.

Ojankylä viken ^s/vn, ^^/Vii, ^^/yii (talrik).

Utanför Marjaniemi fyr ^^/yu. — Hufvudmassan bäde

pa 10 meters djup och vid ytan.

Kellopukki vik ^/yui. — Hufvudmassan.

Ijo Röyttä, sand och stenstränder ^/yui.

Närä Ykskivi bäk */vni. — Hufvudmassan.

Sarvi, sten och sandgrund ^ vii. — Hufvudmassan.

Sarvi, sten- och sandgrung ^/yul — Hufvudmassan.

Ulkogrunni ^/yul — Hufvudmassan.

Maagrunni, stränderna ^/viir.
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Utanför mynningen af Puclasjoki 7vni. — HuIVudmassan.

Kotakari (Uleäborg) '^/yiu.

Yxpila hamn ^/viii. — Hufvudmassan.

Medan denna pelagiska art i Skärgärdshafvet och Bot-

tenhafvet endast anträffades i enstaka exemplar, bildade den

i norra delen af Bottenviken oftast hufvudmassan af plank-

ton. Denna omständighet bör dock icke tolkas sä, som om
arlen öfver hufvudtaget skulle vara sällsynt i Skärgärdshaf-

vet och Bottenhafvet. Säväl Hensen som de Guerne hafva

visat att den ännu förekommer i stor mängd i själfva Öster-

sjön och som bekant har P. E. Miiller tili först beskrifvit

den frän Öresund. Det finnes säledes icke nägot skäl att

antaga, att den skulle vara sällsyntare i Skärgärdshafvet

och Bottenhafvet än i hafven söder och norr om dessa.

Hensen ^) har genom sinä planktonundersökningar visat, att

Bosmina maritima finnes mycket ojämnt fördelad uti plank-

ton och synes hafva benägenhet att sammansluta sig tili

stimm. Det kan säledes hända, att sädana funnos, fastän

jag under minä häfningar i Skärgärdshafvet och Botten-

hafvet icke räkade pä dessa. Men sannolikare anser jag

det vara, att orsaken tili, att jag i nämnda haf anträf-

fade Bosmina i sä ringa antal, beror därpä, att arten

under förra hälften af juli mänad, dä vattnet i det djupa

Skärgärdshafvet och Bottenhafvet var jämförelsevis gan-

skaj kalit, ännu icke hunnit utveckla sig. Undersöknin-

garna i norra delen af Bottenviken anstälde jag mer än

en vecka senare, hvarjämte vattnet där betydligt hasti-

gare uppvärmes tili löljd af det där förherskande betyd-

ligt mindre djupet. Sora ett stöd för denna äsigt kan

jag anföra, att jag om värarne under april och maj mänad

') Hensen^ Ueber die Bestimmung des Planktons. Funfter

Bericlit der Kommission z. Unt. d. deutsch. Meere. Kiel 1887. Sid.

54 ocIl Die Expedition der Sektion fur Kusten- und Hochseefische-

rei in der ostlichen Ostsee. Das Plankton der östlichen Ostsee

und des Stettiner Hafts. Von Professor Hensen. Separatabdruck

aus dem VI. Bericlit der Kommission zur Untersuchung d. deutsch.

Meere. Kiel 1890.
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aldrig anträffat Bosmina uti hafvet iitanför Helsingfors, meii

däremot, fastän icke talrikt, under oktober och november,

hvarefter den äter helt och hället saknades uti en den 4

december 1886 verkstäld slädhäfning utanför Grähara fyr

(Helsingfors). De Guerne har funnit den i stor mängd uti

de af prinsen af Monaco under augusti och september tagnä

planktonprofven frän Finska viken och Östersjön.

Eurycercus lamellatus O. F. M.

Grund närä Sarvi '^/vni pä 6—8 meters djup, pelagiskt.

Alona quadrang-ularis P. E. M.?

Raumo hamn. Ythäfning ^ vni 89.

L. 0,8 mm., br. O.i ram. Taggarne pä postabdo-

mens bakre kant äro längre än pä Miillers tafl. III, fig. 20 ^).

Vid basen af den tagg som sitter pä abdominalklorna finnas

tvä mycket smä taggar. Pä det af mig undersökta sprit-

exemplaret är skalets striering otydlig, deremot framträder

pä skalets nedre och bakre del en tydlig nägot oregelbun-

den retikulering.

Chydorus sphaericus (0. F. M.) P. E. M.

Fyndort och tid. ^ji^P i meter. Botten.

Stranden af Korpoström \/vii O— 1 Stenig strand.

Mäshaga ^*/vii O—1 „ ,,

Sottunga ^^i\ii O— 1 „ „

Högklubb *^/vii 5 Sand- och grusbolten.

En holme närä Sideby ^^i\n O— 1 Stenig strand.

Stranden af Sarvi */vn 0—1 ,, „

Evadne Nordmann! Loven.

Fyndort o. tid. Djup i meter. Anmärkningar.
Erstan */vii — Pelagiskt.

Fagerholm ^jxii 0—1 Stenig strand.

Närä Bimskär «/vii — Pelagiskt. Hufvudmassan.
S. om Lohms lotsstation 7vii —

,, (m. slädh.)

Gullkrona fjärd mellan Dö-
maskär o. Trollskär "/vn — „

Fjärden utanf. Dalsbruk 7vii — „ Talrik.

^) P. E. Mailer, Danmavks Cladocera.
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0—1

46

34

76

38—104

180-230

22

26

Stenig Strand.

Pelagiskt.

Talrik.

Pelagiskt.

Fjärden mellan Högsar och

Vänö 7vii

Vänö 7vii

Sundet mellan Hamnholm
o. Hogland (Kimito) '7^11

V. om Hogland och N. om
Sandskär (Kimito) ^°/vu

Gullkrona fjärd "/vil

Mellan Vidskär och Utö
Vid Utö iVvii

N. om Kökar "/^n

Alands haf ^"^/vn

Mellan Mariehamn och

Lemströms kanal "/vn
Lumparn "/\n
Mellan Snöskär och Mäs
haga ^^/\n

N. om Mäshaga 52—54
Skiftet V. Bogskärs bak */\ii 74

Kristinestads hamn ^"'jYU —
„ inre vik ^'^/yn —

Närä Gäshällan ^7^11 —
Töjby viken ^Vvii —
Mellan Valsörarne och

Gaddens fyr 27VII 36-39
E,eplot fjärden ^^/vn —
Utanför Marjaniemi fyr ^7^11 10

Kellopukki vik 7vni —
Ykskivi bäk

Grund närä Sarvi Vvm
Ett annat d:o ^/viu

C. 4 min. NV. fr. Ulko-

grunni bäk 7vni
Maagrunni "/vii

Utanför mynningen afPu
das elf

Yxpila hamn */viii —
„

Podon polyphemoides (Leuckart) Poppe.

(= P. minutus G. O. Sars).

Fyndort o. tid. Djnp i meter. Anmärkningar.

Estän Vvn — Pelagiskt. Hufvndmassan.

Närä Rimskär 7vn —
„ d:o jemte Evadne

NordD^anni-

20—22
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34

38-108

S. om Lolims lotsslation "/vii

Gullkrona fjärd, mellan^Dö-

maskär o. Trollskär '/vii

Fjärd en mellan Bögsar och

Vänö */vu

Sundet mellan Hamnholm o.

Hogland (Kimito) ^°/\ii

Gullkrona fjärd "/vii

Vid Utö "/vii

V. om Kökars "/vii —
Mellan Mariehamn och

Lemströms kanal ^^/xii —
Lumparn "/Vii 22

Mellan Snöskär och Mäs-
haga 17VII 26

Delet i^vii 40

N. om Mäshaga ^Vvii 52—55

Skiftet vid Bogskär 'V^n 74

Kristinestads hamn "/vii —
Kristinestads inve vik "/vii —
Högklubb 'Vvii —
Stänggrund ^^/xil 4

Närä Gäshällan -7VII —
Töjby viken '•'Yvii —
Mellan Valsörarne och

Gaddens fyr 'Vvii

Ojankylä viken ^^/yh

Kellopukki vik -/\iu

Ijo Röytta ^Jxiii

Grund närä Sarvi '/vin

C. 4 min. NV. fr. Ulko-

grunni bäk ^/vili

Maagrunni */viii

Utanför mynningen af

Pudas elf 7VIII

Kotakari ^/yiii

Yxpila hamn ^vm

Pelagiskt (m. slädh.)

Sällsynt.

Talrik.

Fä exemplar.

Talrik.

36-39
—
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Podon intermedius Lillj.

Gullkrona fjärd ^'/vn. Pelagiskt.

Af deniia art som enligt de Guerne anträffats iiti flere

af de af Prinsen af Monaco frän finska viken hemförda

kollekterna, har jag flmnit endast ett enda exemplar pä
ofvaii angifna ställe ^).

Polyphemus pediculus (De Geer).

Ojankylä vik ^Vvii. — Bland Potamogeton.

Utanför mynningen af Pudas elf *'/vii. — Pelagiskt.

Lindström har funnit den vid Gottlands kuster, Ca-

jander i Skärgärdshafvet och de Guerne i Prins Albert af

Monaco's kollekter frän Finska vikens inre delar. Oaktadt

den i hafvet anträffas endast i enstaka exemplar och endast

i de delar där salthalten är betydligast, synes den säledes

vara mindre känslig för saltvatten än Leptodora Kindtii.

Leptodora Kindtii Focke.

Ojankylä vik ^"/Vii. — Bland Potamogeton.

Kotakari Vvm 40 m. Pelagiskt.

Förekommer säledes endast i de innersta delarna af

Bottenviken, där vattnets salthalt icke uppgär tili mer än

än 0,1—0,2 %. I Östra delen af Finska viken har jag fun-

nit den utanför Kirjola i St. Johannes socken, där salthal-

ten icke heller torde vara större. Enligt Chun (Zoolog.

Anzeig. 38)^6, p. 50) förekommer Leptodora i I^urisches och

Frisches Haff, där den beroende af vindriktningen än lefver

i rent hafsvatten och än i söH^tvatten. Sistnämnda uppgift

skuUe dock behöfva, säsom äfven Hensen '^) synes anse,

ännu kontrolleras medelst noggranna areomeLer observa-

tioner.

') Uti en uppsats „Die pelagische und Tiefsee-Fanna der

grösseren finnischen Seen" (Zoologischer Anzeiger 1887 Nro 254

255) har jag sagt att Podon intermedius skuUe förekomma tah-ikt

nti Finska viken vid Helsingfors. Denna nppgift afser rätteligen

P. polyphemoides (Leuck.) Poppe (:zz P. minutus G. O. S.).

^) Hensen, Das Plankton der östlichen Ostsee und des Stet-

tiner Haffs. Sid. 124.
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Cytheridea sorbyana Jones.

Omkring en kilomcter VNV frän Utö "/vii. Djup 38

—104 meter. Stenbotten med alger.

Denna art, af hvilken jag fann tvä exemplar, som
blifvit bestämda af dr Fr. Dahl i Kiel, har enligt benäget

meddelande af samma forskare hittills blifvit funneii endast

vid Skottlands och Norges kuster. G. O. Sars (Oversigt af

Norges Crustaceer, II. Christiania Videnskabs-Selskabs For-

handlingar 1890. Sid. 73) har af Cytheridea sorhjana en-

dast funnit nägra toma lösrifna valvler. Jones har tunnit

den i fossilt tillständ. Den synes säledes vara en stor säll-

synthet.

Balanus improvisus Darw. (?)

Det fullt utbildade djuret lyckades jag icke fmna. Där-

emot fann jag uti plankton frän Erstan (Vvn) en cirriped-

larv, som antagligen hör tili denna art, emedan den äfven

annorstädes blifvit anträffad vid Finlands kust, nämligen vid

Helsingfors.

Anuraea aculeata Ehr.

Raumo. — Pelagiskt.

Kristinestad ^''/vii. — Pelagiskt.

Töjby 2^/vii. — Pelagiskt.

Ojankylä ^s/vii, — Bland Potamogeton.

Kellopukki ^/vn. — Pelagiskt.

Endast inomskärs.

Anuraea cochlearis Gosse.

Raumo. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'^/vii. — Pelagiskt.

Töjby ^Vvii- — Pelagiskt.

Ojankylä ^S/vn. — Bland Potamogeton.

Kellopukki "^jmi. — Pelagiskt.

Endast inomskärs.

Anuraea tecta Gosse.

Kristinestad ^'^/vii. — Pelagiskt.
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Töjby 2Vvii. — Pelagiskt.

Eiidast inomskärs.

Anuraea long-ispina Kellicott.

Raumo. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Polyarthra platyptera Ehr.

Ojankylä ^s/vii. — Bland Potamogeton.

Kellopukki ^/yiu. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Triarthra longiseta Ehr.

Ojankylä ^s/vn. — Bland Potamogeton.

Kellopukki 7V111. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Euchlanis luna Ehr.

Ojankylä ^^/vn. — Pelagiskt.

Kellopukki Vvni. — Pelagiskt.

Inomskärs.

Monostyla lunaris Ehr.

Ojankylä '^^Nii. — Bland Potamogeton.

Asplanchna Girodi de Guerne.

Ojankylä ^^/vn. — Bland Potamogeton.

Asplanchna syring-oides Plate.

Ojankylä ^^/vn. — Bland Potamogeton.

Synchaeta monopus Plate.

Rimskär Vvn. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'/vn. — Pelagiskt.

Töjby 21/vii. — Pelagiskt.

Kellopukki ^/vm. — Pelagiskt.

Säväl ute i öppna hafvet som inomskärs.

Synchaeta apus Plate,

Rimskär •'/vn. — Pelagiskt.
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Kökar ^^/yu. — Pelagiskt.

Kristinestad ^'^/vir. — Pelagiskt.

Töjby 27V11. — Pelagiskt.

Kellopukki ^/vii. — Pelagiskt.

Säväl ute i öppna hafvet som inomskärs. Endera el-

ler bäda sistnämnda tvä arter förekommo i de flesta plank-

tonprofver frän Skärgärdshafvet, Alandshaf, Bottenhafvet ocli

Bottenviken, ofta i stort antal. Jag har här för rotato-

rierna anfört endast de fyndorter, frän hvilka dr Plate gran-

skat profven (utom den karaktäristiska Ämu^aea longispina,

som jag funnit uti ett af mig senare taget prof).

Halicryptus spinulosus v. Sieb.

Fyndort och tid. -f^jup i met. Botten.

Hiitis fjärden ^/xn 38 Dybotten.

Älands liaf utanför Mariehamn ^^/vn 2G Mjuk fin sandbotten.

Af Saenger och Braun tagen vid Reval.

Polynoe cirrata (Pallas) Möbius.

Fjmdort och tid. Djup i meter. Botten.

N. om Vidskär ^/vii 94 Härd botten med sjömalm.

Hiitis fjärden ''/vn 38 Dybotten.

IV9 min. V. om Kö-

kars ^Vvn lOG— 146 Stenar och groft grus.

1—IV2 km. S. om Gi-

slan ^2/vii 180-230 Klipp- och stenbotten.

Codonella ventricosa Clap. et Lachm.

Af denna art har jag funuit tvenne former, den ena

med cylindriskt, den andra med nedtill utvidgadt skal, hvilka

blifvit godhetsfullt bestämda af professor Brandt i Kiel. De

skilja sig bäda betydligt säväl frän den af Geza Entz ^) frän

Neapel, som den af Möbius ^) frän Östersjön afbildade formen.

Form. a. Längd 0, 13 mm., bredd O, o 4 mm. Fig. 3.

Älands haf ^^/vn, — Pelagiskt.

^) tJber Infusorien des Golfes von Neapel i Mitth. aus d.

zoolog. Stat. zu Neapel. 5 B. T. 24 F. 24.

2) Systematische Darstellung der Thiere des Plankton gewon-

nen in der \vestliclien Ostsee. Kiel 1887.
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Form b. Längd 0,i7 mm., stursta bredd O, o 7 mm.
Fig. 4.

Fjärden mellan Högsar och Vänö */vii. Pelagiskt. Gan-
ska talrik.

Stränderna vid Vänö ^/vii.

Mellan Vidskär och Utö ^Vvii. Pelagiskt. Icke sällsynt.

Codonella Brandti n. sp.

Denna genom sitt karakteristiskt ibrmade skal lätt

igenkänneliga art har jag tagit mig friheten uppkalla efter

professor Brandt i Kiel, som godhetsfuUt granskat minä

afbildningar af denna och föregäende art, Dess dimensio-

ner äro nägot variabla, i det att den ibland är smal och

iitdragen, ibland kort och bred. Jag meddelar här mätten

pä de tvenne afbildade exemplaren:

längd: 0,18 mm., största bredd: 0,0 9, mm., minsta

bredd O, o 4 mm. Fig 2.

längd: 0,i4 mm., största bredd: 0,0 9 mm., minsta

bredd 0,0 5 mm. Fig. 1.

Jag har anträtfat den pä följande ställen:

Erstan ^/\ii. Pelagiskt.

Fjärden mellan Högsar och Vänö */vii. Pelagiskt. Nä-

gra exemplar.

Raumo hamn ^/vii 89.

Tintinnus bottnicus n. sp,

Längd: 0,i4 mm., bredd: O, o 2 mm. Fig. 5.

Denna art, som genom skalets form och de här och

där glest sittande kiselsyrepartiklarne, mycket liknar T.

fistularis Möbius ^), skiljer sig frän denna därigenom att

skalet icke är ringladt.

Raumo hamn *^/viii 89.

Tintinnus borealis Hensen.

Denna lilla art, som vanligen anträffas fastsittande vid

') Systematische Darstellung der Tliiere des Plankton gewon-

nen in dei westlichen Ostsee,
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en pelagisk diatomace, Chaetoceros borealis, hade helt och

hället imdgätt min uppmärksamhet ända tili dess jag blet

uppmärksamgjord pä den genom Hensens arbete, „Das Plank-

ton der östlichen Ostsee und des Stettiner Haffs" ^). Den
har alldeles strukturlöst genomskinligt skal och är 0,0 4

—

0,0 5 mm. läng och 0,0 2—0,0 3 mm. bred.

Jag har icke haft tid att imderkasta minä samlingar

en förnyad undersökning för att se, huru allmänt den före-

kommer i det af mig undersökta omrädet. Jag har dock

anträffat den säväl uti Skärgärdshafvet, Bottenhafvet och i

Bottenviken ända tili dennas nordligaste del.

Förteckning öfver arbeten, iir hvilka uppgifter i det

föregäende blifvit meddelade endast med anförande af aiik-

tors nam n:

M. Braun, Physikalischo und biologiselle Untersuchungen

im \vestlichen Theile des fmnischen Meerbusens. (Se-

paratabdrnck aus dem Archiv fiir die Naturkunde Liv-,

Ehst- u. Kurlands. Serie II, Band X, Lieferung 1.

Dorpat 1884.)

A. H. Cajander, Bidrag tili kännedomen om sydvestra Fin-

lands krustaceer. (Notiser ur Sällskapets pro Fauna
et Flora fennica förhandlingar. X. Helsingfors 18(39.)

Valdemar Czerniavsky, Monographia Mysidarum inprimis Im-

perii Rossici. St. Petersburg 1887.

O. A. FpuMAK, Kt nosHaniio OayiiLi BajiTiiicKaro Mopa ii iicto-

pin en BOBHiiKHOBemfi. (Grimm, Tili kännedomen om
Östersjö-fannan och historien om dess uppkomst.) St.

Petersburg 1877.

1) Separataftrj^ck ur „VI. Bericht der Koramission zur Un-

tersuchung der deutschen Meere, in Kiel. 1890. — De i nämnda

arbete angiina dimensionorna pä T. borealis aro emellertid, antagli-

gan pä grund af nägot trj^ckfel, mycket för stora, hvarom jag vä-

rit i tillfälle att öfvertyga mig genom att uppmäta exemplar ur

plankton profver frän södra Östersjön, hvilka prof. Hensen god-

hetsfuUt öfverlemnat ät mig.
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Rudolf Lundberg, Nägra undersökningar om naturförhällan-

dena i mellersta delen af Stockholms skärgärd äreii

1885 och 1886. (Meddelanden rörande Sveriges fiske-

rier. Andra häftet. Stockholm 1888).

Lindström, Bidrag tili kännedomen om Östersjöns invcrte-

bratfauna (Öfv. af K. Vet.-Ak. förhandl. 1855).

K. Möbius, Die \virbcllosen Thiere der Ostsee. (Jahresbericht

der Commission zur vvissenschaftlichen Untersuchmig

der deutschen Meere in Kiel fiir das Jahr 1871). Ber-

lin. Wiegandt & Hempel 1873.

A. E. Nordenskiöld och A. E. Nylander, Finlands moUu-

sker. Helsingfors 1856.

Pouchet et de Ouerne, Sur la faiine pelagique de la mer

Baltique et du golfe de Finlande. (Comptes rendus

de TAcademie des Sciences 1885).

Anmärkning:.

De uti artförteckningen efter fyndorten och tiden an-

gifna djupen utmärka det djup, tili hvilket bottenskrapan

eller slädhäfven blifvit nedsänkta. De pelagiska djurformerna

hafva troligtvis oftast erhällits frän närmare ytan belägna

vattenlager. Da ythäf användts har vattnets djup icke blif-

vit angifven.

Förklaring- tili afbildningarna.

Förstoring 350 X (Zeiss oc. 2 obj. E).

Fig. 1 och 2. Codonella Brandti n. sp.

„ 3 och 4. C. ventricosa Cl. & Lachm.

„ 5. Tintinnus hottnicus n. sp.

,, 6. T. horealis Hensen, tvenne exemplar sittande pä en

diatomace.
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Meddel. af Societas pro Fauna et Flora Fennica 17: 1801.

Mikrofaunistiska anteckningar.

Af

K. M. Levander.

(Medd. den 7 Mars 1691.)

Beträffande följande spriclda anteckningar öfver före-

komsten af vissa niikroskopiska i vattcn lefvande djurformer

pä nägra af mig besukta lokaliteter inom värt land är nö-

digt att förutsända nägra upplysande anmärkningar.

Materialet för de i förteckningen I ingäende uppgifterna

öfver lägre evertebratfaunan i Hvitträsk och Lohijärvi, tvenne

27 km. vester om Helsingfors belägna smä, grunda träsk i

Kyrkslätt socken, erhöUs vid tvä särskilda, mycket kortvariga

exkursioner. D. 22 Juli 1890 besöktes under regnig väder-

lek det förra, en mänad därefter (d. 19 Aug.) det senare

träsket, hvarvid medels s. k. slädhäf och liten ythäf nägra

prof af djurvärlden upptogos. Dock kunde det vunna bytet

tili följd af omständigheterna icke genast underkastas mikro-

skopisk granskning. Mänga protozoa och rotatoria undgingo

sälunda undersökningen, da denna nämligen ej hann blifva

slutförd förrän förstörelsen, förorsakad af vattnets förskäm-

ning i profkärlen, redan alit för snart inträdt. Ehuru denna

förteckning af ofvan antydda grunder icke gör anspräk pä
en sadan fullständighet vid nppräknandet af i bcrörda träsk

förekommande smädjur, som är erforderlig t. ex. i och för

9
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anställandet af jämförelser med den motsvarande djurvärl-

den i andra liknande, men mer noggrant undersökta lokali-

teter, och i och för slutsatser beträffande förekomsten och

fränvaron af vissa arter samt orsakerna därtill, öfverlemnas

den dock tili publikation i den tanke att äfven detta fauni-

stiska bidrag itu af nägot värde för kännedonien om repre-

sentanterna för det lägre djurlifvet i vara vattenbäcken.

Enhvar vet huru bristfällig kunskapen om denna sida af Fin-

lands fauna i mänga afseenden ännu är.

Den andra förteckningen utgör det faunistiska resultatet

af nägra med ythäf under lulferien 1890—91 af mig före-

tagna bäfningar under ganska tjock is i tvä smärre träsk,

Maljalampi och Valkeinen, invid Kuopio stad. Den är af

intresse i det häraf kan fas en föreställning om den lefvande

mikrofaunan under fast istäcke.

Om de tvä sista förteckningarna, af hvilka den förra

(III) innehäller notiser öfver rhizopoda, heliozoa, rotatoria och

cladocera frän sötvattenpussar i Esbo skärgärd, den senare

(IV) i samma skärgärds saltsjö funna rhizopoda, heliozoa, infu-

soria, rotatoria och cladocera mä antydas, att de kömmit tili

ständ vid mikroskopiska studier, hvilka jag under de tvä sena-

ste somrarna haft tillfälle att därstädes bedrifva. Därvid har

orienteringon i de lägre djarens allmänna formkännedom

utgjort hufvudsyftet, i det att bestämningen af alla inom

nägon speciell grupp förekommande arter lemnats a sido,

nägot hvartill jag äfven värit tvungen genom saknaden af

nödig literatur. — Af det af mig i Esbo skärgärd samlade

materialet af entomostaceer har endast gruppen cladocera

bhfvit granskad. Angäende de talrika infusionsdjur, sora

befolka de mindre sötvattensamlingar, frän hvilka jag plä-

gat taga minä studie-objekt, kunde jag gifva endast alltför

fragmentariska artuppgifter, hvarför dessa blifvit här ute-

lemnade.

Säsom af det ofvan sagda inses, äro icke heller dessa

tre senast nämnda namnlistor pä längt när uttömmande, i

det de berörda lokaliteterna i verkligheten hysa en myc-

ket rikare mikroskopisk djurvärld än de resp. förtecknin-



Mikrofaunistiska anteckningar. 131

garna angifva. Men emedan dessa faunistiska bidrag be-

handla djurgmpper, om hvilkas förekomst i värt latid det före-

ligger högst fä uppgifter i sällskapets pro Fauna et Flora

fennica publikationer och annorstädes, försvara de dock

mähända sin plats bland öfiiga ,,medde]anden".

I. Hvitträsk och Lohijärvi.

Af dessa är det förra vattenbäckenet beläget c. 2 km.,

det senare c. 3 km. frän norra ändan af den djupt i kusten

instickande, natursköna Esbo viken. Deras höjd öfver haf-

vet utgör 19 resp, 15 m. Hvitträsk är tili omfänget unge-

fär 2 km., Lohijärvi endast hälften däraf. Deras djup är

ringa. Det största djupet i den af mig besökta hälften

(Östra) af Hvitträsk befanns vara c. 16 m., i Lohijärvi däre-

mot vexlade djupen mellan 5 och 9 m. Bägge ega utlopp

tili Esbo viken, det förra genom den obetydliga Bobäcken,

det senare är genomflutet af en niindre a. Hvitträsk är

omgifvet af tämligen höga skogbevuxna stränder, eger sand-

botten och ganska klart vatten, ehurii det vid exkm^sions-

tillfället var uppfyldt med phycochromalger, (nostocaceae,

rivulariaceie), hvilka gäfvo vattnet ett grumligt utseende.

Lohijärvis stränder äro längsamt sluttande; bottnen bestär

af grä gyttja, hvilken äfven är uppslammad i vattnet, som i

medlet af Augusti dessutom var bemängdt med samma alger,

likt det förstnämndas.

Protozoa. Ceratium furca Cl. a L. (Bergh) — Hvt., Lhj. ^)

Vorticellarum sp.

Coelenterata. Hyära grisea L. — Hvt., Lhj.

Bryozoa. Phimatella repens Linn. (AUman). — Stora kolo-

nier pä Eqvisetum fluviatile vid stranden af Lhj. samt

pä undre sidan af bladen af Nuphar luteum i Lhj.-ä.

1) Hvt. = Hvitträsk.

Lhj. = Lohijärvi.

a. = allmän.

g. a. = ganska allmän.

m. a. = mycket allmän.

t. = talrik.
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Rotatoria. ? ConocJiilus volvox Ebg. — Lhj. Endast ensamma
iudivider.

Metopidia lepadella Ebg. — Lhj.

Eucldanis sp. — Hvt.

Anurcea cochlearis Gosse var. — Hvt. t. (Se sid. 142j.

A. falculaia Ebg. — Lhj.

A. acideata Ebg. — Lhj. a.

Oligochaeta. Stylaria prohoscidea O. F. M. — Hvt., Lhj.

Clmdogaster sp. Hvt., Lhj.

Entomostraca. Hyalodaphnia galeata G. O. S. — Hvt., Lhj. t.

H. cnstata G. O. S. var. Cederstroemii Schdh\ — Hvt.

Lhj., niindre tahik äii den föregäende.

Polypliemus ocidus O. F. M. — Erhölls med slädhäf i

Stor mängd i vassan vid stranden af en liten holme i Hvt.

Exemplaren voro tili färgen bleka.

Leptodora Kindtii Focke (hyalina Lilljeb.). — Endast

nägra fä exx. frän Hvt., hvaremot den erhölls frän Lhj. med

slädhäf massvis pä 3 meters djup.

Bosmina hrevirostris P. E. M. — Hvt. Lhj. t.

B. Ldljehorgii G. O. S. — Endast i högst fä exx. frän Lhj.

Sida crystalHna 0. F. M. — Lhj. a.

Chydoriis spluericus 0. F. M. — Hvt. Lhj. t.

Pleuroxus truncatus O. F. M. — Hvt.

Alona affinis Leyd. (A. oblonga P. E. M.) — Hvt.

Cyclops sp. — Hvt. Lhj.

Dlaptomus yradlis G. O. S. — Hvt. t.

Acarida. Hydrachnidanim sp.

Insecta. Chironomus larver. — Hvt. Lhj.

Corethra larver. — Lhj.

Ferla larver. — Hvt.

IL Maljaiampi och Valkeinen vid Kuopio.

Dessa träsk, hvilka tili sin resp. areal äro endast om-

kring V4 D km., äro belägna invid vikar af Kallavesi, tili

hvilka de ega genom tvä diken utlopp. Bägge träsken ora-

gifvas af mindre, odlade eller skogbevuxna kullar och deras
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liöjd öfver Kallavesis \) yta är obetydlig. Deras vatten är

,,brimt" säsom det plägar vara i Kallavesi. Bottnen bestär

af dy. Nyärstiden 1891 fängade jag vid ganska stark köld

med en vid en tvä meter läng staf bunden ythäf nägra prof af

djurlifvet genom att sticka häfven i vaken under isen, hvars

tjocklek tordo värit omkring 30 cm.

Protozoa. Vorticella sp. — Mlj. '•^) Fritt simmande koloni

med mörka smutsfärgade zooider och tämligen länga

skaft.

Vorticelliner, parasitiska pä Cyclops. Mlj.

Rotatoria. Conocliiliis volvox Ebg. — De fä kolonier, livilka

erhöUos frän Mlj., bestodo enhvar endast af 4 individer.

Triartlira longiseta Ebg. — Vik. Borsten glatta, utan

taggar.

Anurcea cochlearis Gosse var. — J\Ilj. Vik. -) t., ofta -dgg-

bärande. (Se sid. 142).

A. aculeata Ehg. — Mlj. Vik.

A. Jongisplna Kellicott. — Mlj. talrik, ofta med hgg.

Asplanclina priodonta Gosse. var. helvetka Imh. — Mlj.

Vik. En Stor del af de talrika exemplaren anträffades antin-

gen mcd tunnskaliga sommarägg eller embryoner eller ock

med tjockskaliga vinterägg. Jag har identifierat denna form

med var. lielveiica Imh., som är utbredd i medel-Europas

sjöar, elmru dess käktänder, jämförda med Imhofs teck-

ning^) af käktänderna hos Jielvetica, icke sägo iit att vara

lika robiista. Dc äro doek, i synnerliet närmast käkspetsen,

gröfre än hos hufviidformen (enligt Imhofs teckning). Kä-

karna voro tili färgen brunaktiga.

Turbellaria. En liten litlig rhahdocfd i ätskilliga exemplar

^) Kallavesis höjd ufver liafvet utgör 82 m.

-) Mlj. = Maljalampi.

Vik. ^— Valkeinen.

3) Imhof, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd 40, 1884.
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Entomostraca. Daphnia eristä fa G. O. S. — Hufvude ulan

hjelni liknande D. longispina. Ett exemplar med tvä 'ii^g

utan ephippiuni frän Mlj.

Bosmina longirostris O. F. M. — Mlj. Vik. Ätskilliga

exx., ofta med ägg, som liknade vanliga sommarägg; skalet

utan spär tili ephippialbildning. Som bekant har dr O. Nord-

qvist pä grund af negativa resultat af draggningar vinter-

tiden kömmit tili den slutsatsen, att Cladocererna, speeielt

Bosminerna, icke öfvervintra i värt kiimat, samt antagit

dcras fortplantning genom vinterägg ^). Fyndet af denna

och de tre öfriga Cladocera-arterna visar, att dessa djur ät-

minstone ännu i slutet af December fortplanta sig genom van-

liga sommarägg.

Acroperus leucocephalus Koch. {Lynceus liarpa> Baird).

— Mlj. Ett cx.

Pleuroxus nanus Baird. {Alona transversa P. E. M.)

— Talrika exx. frän Mlj.

.Cyclops sp. — Mlj. Vik. I mängd.

Diaptoynus gracilis G. 0. S. — Mlj. t. Honorna ofta

äggbärande.

Nauplier af Copcpoda. — Mlj. Vik.

Insecta. Pliryganid larver. — Mlj.

Anmärkning. Diaptomus, Cyclops samt äggen af Asplanchua

och Bosmina inneliöllo rödgula oljekulor.

Esbo skärg'ärd.

Huru efterföljande förteckningar tillkoiiimit har redan

i inledningen blifvit antydt. Däri nämnda fyndorter torde

behöfva vissa förklaringar. Löföarna, hvarifrän de flesta

nedan nämnda protozoa, rotatoria och crustacea äro anteck-

nade, tillhöra en grupp skogbevuxna holmar, belägna i den

yttre skären, 1 1 kilometer i sydvestlig riktning frän Helsing-

fors stad. De sötvattenorganismer, hvilka med mig tili buds

stäende literära hjälpiiiedel kunnat identifieras, liärstamma

*) O. Nordqvist, Die pelagische und Tiefsee-Fauna der grösseren

finnischen Seen. Zoologischer Anzeiger. N:o 254 & 255. 1887.
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nastan allesaniman frän mycket smä vattensamlingar, soin

af nederbörden bildat sig här och där bland strandklipporna

Stundom äro de sä närä stranden, att bafsvattnet vid star-

kare sjö när dem. Dess vattenfylda bergsskrefvor af en

eller par qvadratmeters omfäng, bvilka vanligen icke uttorka

under sommaren, härbergera en niängd smä kräftdjur (Daph-

nider, Lynceiner, Ci/dops, Gammarus), insektlarver (Chiro-

nomus, Ephydra, Culex), insekter (Hydroponis, Fliilydriis,

Coriza), snäckor (Limntva paliistris var. fusea) ooh grodun-

gar, hvilka päträffas i larvstadium ännu i slutet pä Augusti,

samt en hei mängd andra djurformer.

En del af de i förteckningen III upptagna arterna

hafva erhällits under exkursioner tili lergrafvar med riklig

vegetation vid ,,Skälörn" pä Esbo fastlandet.

Slutligen bör omnämnas, att hafsvattnets salthalt vid Esbo

torde vara omkring en half procent, att hafvets djiip närmast

omkring Löföarna är omkring 8— 12 m., pä hvilket djup de ile-

sta hälhingar äro företagna, samt längre utät 20—30 m.

Bottnen bestär pä vissa ställen af grus och stenar, pä andra

äter af äijä — en älsklingsplats för Idotliea entomon ^) L.

De pelagiska planktonprofven pläga vanligen
innehälla följande djiirorganismer: Tintinnus borealis Hensen,

Codonella ventricosa Cl. & L., C. Brcmdtii Nordqvist,

Asplanclina monopus Plate, A. apus Plate, Anurcea aculeata

Ebg., A. cochlearis Gosse. var., Bosmina maritima P. E. M.,

FodoH minutus G. O. S., Evadne Nordmanni Loven, Temo-
rella affinis Poppe var. hirundoides Nordqvist, Bias hifilo-

siis Giesbr., Limnocalaniis macrurus G. O. S., Cyclops sp.

samt Jarver af ofvan nämnda cojjepoder och af Balanus im-

provisus Darw., af musslor, snäckor samt af Memhranipora
piJosa L. var. memhranacea Sm.

') Utom deima anträffas i Esbo skärgärd af s t ör re k rä ft dj ii r ali

mänt följande arter: Idothea tricuspidata, Desm., Jaera marina Fabr.,

Asellus aqvaticus L., Coropliium longicorne Latr , Gammarus locusta L.,

Mysis vulgaris Tliomps. och M. flexuosa Miill. I sammanbong härmed
fiir jag tillägga, att Palcemon sqvilla L. är tagcu vid Helsingfors

vären 1886 af herr G. Nyberg.
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III. Rhizopoda, Heliozoa, Rotatoria och Cladocera frän

sötvattensamling"ar i Esbo skärg"ärd.

Rhizopoda. Amceba Umax Duj. — Löfö.

A. villosa Vall. — Löfö.

A. radiosa Duj. — Esbo, a.

Pseudocldamijs xmtella Cl. & L. — Skälörn ^•''/viii 90.

Arcella viilcjaris Ebg. — Esbo, a.

Difftugla acuniinata Ebg. — Skälörn ^-/Vii 90.

D. spiralis Ebg. — Esbo (Gäsgriindet) ^^Viii 90.

i^ebela collaris Leidy. — Löfö, mossinfusioner.

Heliozoa. Actinophrijs soi Ebg. — Löfö, a.

Hedriovystis pellucidci Hertwjg & Lesser. — Löfö, icke

sällsynt, sommareii 1890.

Clathrulina elegans Gky. — Esbo, icke sällsynt. Sko-

lettet eger sniä utstäende knölar vid balkarnas förenings-

punkter, liknande dem soni finnas hos Cl. Cienkoiusläi Mer.,

hvilken Mereschkowsky ^) llmnit i Onega sjön vid Po\venets.

Skaftet hos vär form är dock betydligt kortare än hos sist-

nämnda art.

Rotatoria. Floscularla appendkulata Leydig. — Esbo.

Melicerta ringens Ebg. — Skälörn. En koloni af sju

i hvarandra fästade bruna hylsor utan djiir ^^Viii 90.

Rotifentm sp. — Esbo.

CalUdinaruni sp. — Esbo.

Monommata longiseta Ebg.— Löfö, mossinfusion^VviiiSO.

Coliirus caudatus Ebg. — Stäende vatten.

Bracliionus Bakerl Ebg. — Skälörn.

Steplianops n. sp. ? — Esbo (Gäsgrundet) ^7vii 90.

Angäende sistnämnda fynd ber jag att fä meddela föl-

jande. Vid en exkursion tili en liten skogbevuxen utskärs-

holme, det s. k. Gäsgrandct närä Löföarna, fann jag d. 17 Juli

1890 i en vattensamling bland klipporna ett egendomligt hjul-

djiir tillhörande slägtet Stephancps, hvilket iitmärker ,sig

^) Mereschkoivsky, Studien iiber Protozoa Jes nörtlliclieii Russ-

lands, Archiv f. mikrosk. Anatomie. BJ 1(3.
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genom en Iräii ImlVudcl iitspringande glorialik skärm. Den

af mig i nägra exemplar fimna Stephanops arten bär pä
ryggen en läng rörlig tagg, livilken gifver djuret cU mycket

karakleristiskt utseende. Af dylika taggbärande Stephanops

arter äro enligt en uppsats af dr Zacharias i Zoologischer

Anzeigcr, 1886, N:o 223, trenne beskrifna, nämligen: longi-

spinatns Tatem, Leydigii Zacharias och en icke namngifven

af J. E. Lord. Af dessa bar jag värit i tillfälle att se en-

dast den af Zacharias beskrifna ^) St. Leydigii afbildad. Frän

denna skiljer sig min art redan vid första ögonkastet genom

kroppsformen, hvilken icke iir längsträckt och cyUndrisk,

litan mer kort, med kortare „hals", pansaret kort och högt,

nastan triangehbrmigt samt taggen fästad midt pä pansaret

pä högsta punkten af detsamma, icke pä gränsen mellan

nacken och ryggen. Antalet fotsegment är hos St. Leydigii

endast tvä, hvarcmot den finska arten synes ega trc dyUka

segment öfverensstämmande med St. longispinatus Tatem.

Foten tyckes äfven vara smalare och spädare än hvad

Zacharias' fig. af St. Leydigii utvisar. De exemplar af St. Ley-

digii, hvilka af dr Zacharias blefvo funna i sumpiga vatten-

samh'ngar pä Sudeterna (vid Fieinarz) pä 2,300 fots höjd

öfver hafvet, voro närä nog färglösa, hvaremot kroppen hos

minä exemplar var svart. Genom vissa karaktärer synes

den finska rotatorien äfven skilja sig frän Tatems och Lords

arter, att döma af Zacharias' referat om dem i Zool.

Anzeigcr.

Crustacea, Cladocera. Daplinia lot^gispina O.F.M.— Löfö,a.

D. pidex De Geer. — Löfö, a.

D. Scha-fferi Baird. — Esbo, i en hten vattensamling

pä holmen Sumparn.

Ceriodaphnia pulchella G. O. S. — Esbo, Skälörn.

SimocejjJialus serrulatus (/)Koch.— Esbo, Skälörn ^7vii 90.

Sida crystallina F. 0. M. — t^sbo, a.

1) O. Zacharias, Ergebnisse eiiier Zoologisclien Exkiirsion ia das

Glatzer-, Iser- und Riesengebirge. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd

43, 1886.
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Scapholeheris nmcronata O. F. M. — Löfu, a.

Älona affinis Leyd. {A. ohlonrja P. E. M.) — Esbo, a.

Chydorus sphrericus O. F. M. — Esbo, m. a.

Pleuroxus truncatus O. F. M. — Esbo, Skälörn.

IV. Rhizopoda, Heliozoa, Infusoria, Rotatoria och Cla-

docera frän saltsjön i Esbo skärg-ärd. ^)

Rhizopoda. Amoeba verriicosa Ebg. — Löfö.

Diflliigia globulosa Duj. — Löfö, vid stranden, ^Vvri 00.

D. constricia Ebg.— Hifors, vid Brunnsparken, i botten-

äfjaii 22/ji 91.

Arcella vulgaris Ebg. — Löfö, vid stranden.

Heliozoa. Actinoi)hrijs soi Ebg. — Löfö, a.

Infusoria. Dinoflagellata. Dinophysis acuta Ebg. — Löfö.

Ett exemplar taget äfven om vintern d. 22 Febr. 1891

vid Brunnsparken, H:fors. Den DinopJiysis form, som
brukar ingä i pelagiskt plankton vid Löfö, har jag fört

under denna art, eburu bakändan af pansaret siillan

är tillspetsad, utan vanligen jämnt afrundad säsom hos

D. rotundata Cl. & L.

Ciliata. Loxoplnjlluni meleagris Ebg. — Frän en vak vid

H:fors (Blekbolmen) Vn ^L
Nassida omata Ebg. — Löfö, vid stranden, somma-

ren LS89.

Prorodon sp. — Löfö.

Condylostoma patens Duj. — Löfö, vid stranden, a.

Climacostomum virens St. — Löfö, vid stranden, ]889.

Spirostomum teres Cl. & L. — Löfö, ^•^/vir 90. Vid

stranden.

Follkulina elegans St. — Peristoniloberna nastan af

kroppcns Uingd, jämnsmala, Formen af bylsan liknar hos

en del exemplar densanuiia af Follkulina ampulla O. F. M.

Löfö, Augusti 1889.

^) Nägra af efterföljande arter iiro under denna viuter tagna vid

Helsingfors säsom af förfeckuingen synes.
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Stentor multiformis St. — Det Gxemplar, hvilket erhölls

med skrapa Vvii 90 vid Löföarna, hade nuclei, tili antalet

6, stälda i sadan ordning som Steins ^) fig. 12 tab. IX an-

tyder, men de sägo ut att vara perlbandslikt sammanhän-

gande med hvaraiidra. Färgen grönblä.

Tintinnus borealis Hensen. — Löfö, m. t.

T. inqvilinus (?) O. F. M. — Ett ex. med ytliäf ^%ii

90, Löfö. Bakändan af hylsan tvärhuggen (öppen) säsom

hos T. lusus undce Entz. -) Skaftet af djuret var lästadt i

sidan af hylsan.

Codonella bottnica Nordqvist. — Tämligen allmän vid

Löfö, pelagisk. Bakändan af hylsan fotlikt utbredd; skaf-

tet fästadt pä sidan af hylsans vägg.

C. campanida Ebg. — Löfö, ett ex. med pelagisk

häf Vix 90.

C. ventricosa Cl. & L. — Ett skal utan djur vid

Brunnsparken, H:fors d. 22 Febr. 1891, liknande en teckning

af Möbius. ^) Allmänt i ytfaunan förekommande är en läng-

sträckt varietet^), hvars hylsa stundom är 6 ^J2 gänger längre

än dess diameter. Lefvande exemplar af denna var. har

jag äfven erhällit fran vak vid H:fors i B^ebruari mänad
detta är.

C. beroidea St. — Tvänne toma skal frän Ugnsmunsun-

det vid H:fors ^^/u 91. (Liknar llgg. 2 c^- 3 taf. 24 hos Entz. ^)

C. Brandtli Nordqvist.— A. i pelagiskt plankton vid Löfö.

Sinrocltona Scheutenii (?) St. — Pä Gammarus locusta,

Löfö 30/^1 89.

Cothurnia maritima Ebg. — A. pä algträdar vid Löfö,

sommaren 1889. Hos nägra exemplar, tagna pä 18 m. djup

') Stein, Der Organismus der Infusionsthieren. Leipzig 18G7,

II Abth.

-) Mitth. a. d. zool. Stat. zu Neapel, VI Bd. 1886, Fig. 12, Taf. 14.

=•) Syst. Darsr. d. Thiere des Planktons etc. Kiel 1887, Fig. 31.

Taf. VIII.

*) Nordqvist, O.. Bidrag tili kännedomen om Bottniska vikens och

norra Östersjöns evertebratfauna. Figg. 3 & 4. (Medd. af Soc. pro Fauna

et Flora Fenii. 17: ]8C0).

« Mitth. d ool. Stat. Neapel. Bd V, 188i.
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sydvcst Iran Löfö, var hylsaiis skaft nastan lika längt som

(lennä själf.

Vaginkola crijstallina Ebg. — Löfö, pä alger.

V. crystalUna forma vaivata Vr. (Vaginkola [Thuri-

colaj vaivata Vr.) Löfö, pä alger.

Vortkellarum sp. — Löfö.

CarcJiesium sp. — Löfö.

Zoothamnium sp. —• Löfö, pä Gamniarus locusta.

Eptstylls sp. — Löfö, pä Temorella affinis var. hirun-

doides.

Trkhodina sp. — Allmän pä fenorna af spiggyngel.

Chilodon cucuUulas O. F. i\L — Löfö.

Phaseolodon vortkella St. — Löfö, ''/vi 90.

Stylonychia piistulata Ebg. — Löfö.

Aspidisca sp. — Löfö.

Euplotes cliaron O. F. M. — Löfö.

E. patella Ebg. — Löfö.

Acineta grandis Ebg. — En samling stora och vackra

exemplar af denna Acineta fanns pä en grön algträd frän

Ugnsmunsundet vid H:fors d. 22 Febr. 189L

Podophrya sp. — Löfö, pä alger.

Rotatoria. Plrilodinwarum sp. — I sundet mellan Löföarna,

bland Potaraogeton.

FloscAilaria appendkidata Leyd. — Esbo ''/Viii 90.

Synchceta monopus Plate. — Löfö, uppträder vanligen

hela sommaren massvis i ytfaunan. Tili L. H. Plates be-

skrifning ^) af denna art kan jag här tillägga, att den eger

tvenne med tro ändkolfvar försedda exkretionskanaler. I

hvarje ändkolf finnes en inät kanalen vänd ,,ciliefackla".

Oriktig är uppgiften att foten slutar med en oparig tä; den

eger nämligen tvä tär innehällande fotkörtlarnas utförsel-

gängar. Tvä invid hvarandra stäende ögonpunkter finnas,

S. apits Plate. — Tillsammans med den föregäende,

Notommatanim sp. — Löfö.

Dmrella rattidus Ebg. — Löfö, vid stranden "^jyi 89.

') Plate, L. H., Uber die Rotatorienfauna des bottnischen Meer-

busens. Zeitschr. f. \vis3. Zool. Bd 49. IbOO.
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Cohirus cauda tus Ebg.— I siindet mellan Löföarna - - vi S9.

Euchlania lima Ebg. — Löfö, m. a.

E. liipposideros Gosse. — Löfö, bland Potamogeton.

Brachio7ius urceolaris Ebg. — Löfö, -^/Vi 89.

B. hrevispinus Ebg. — A. i Löfösundet.

Dinocliaris pocilliun Ebg. — Esbo.

Ännrcm teda (?) Gosse. — Vid Löfö, bland Pota-

mogeton.

Ä. biremis Ebg.— A. i det grundasundet mellan Löföarna.

Ä. foliacea Ebg. — Löfö, a.

A. cocJdearis Gosse var. — Esbo, pelagisk. t.

A. aculeata Ebg. — Pelagisk, t. vid Löfö. Varieteten

med iitspärrade horn, bvilken omnämnos af Plate, \) är all-

män nog vid Löfö.

Plerodina patina Ebg. — Löfö, a.

Crustacea. Cladocera. Daplmia Kahlhergiensis Schdlr. —
Löfö, enstaka exx. 1889, 1890. Pelagisk.

Ceriodaphnia puldiella G. O. S. — Löfö oeh inre skär-

gärden bland Potamogeton.

Simocrplialns exspjinosiis De Geer. — I inre skärgärden

af Esbo bland Gbara, Myriophyllum och Potamogeton; djup

1/2—1 m., -"^ VIII 89.

Sida crystallina F. O. M. — Löfö, vid stränderna bland

Potamogeton.

Bosmina maritima P. E. M. — M. t. pelagisk.

Eyrycercus lamellatus O. F. M. —• Esbo, g. a.

Alona afflnis Leyd. — Elsbo, a.

Chydorus splicericus O. F. M. — Esbo, m. a.

Podo7i minutus G. O. S. — M. t. pelagisk.

P. intermedius Lilljeb. — leke sällsynt, pelagisk.

Evadne Nordmanni Lilljeb. — M. t. pelagisk.

Pä en Nais frän den ime skärgärden i Esbo fann jag

d. 15 Aug. 1890 ett tili ektoparasitiskt lefnadssätt afpassadt

hjuldjur, hvilket eger vissa likheter bäde med Balatro och

Drilopliafja, de cnda hjuldjurslägten, hvilka äro kända sä-

1) 1. c.
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som ektoparasitor pä oligocha4er. Liksoin dessa har äf-

ven det af mig funna parasitiska hjuldjiiret en masklik

kropp och reducerad hjulapparat samt är utan ögon. Tarm-
kanalen och ovariet likna ocksä desamma hos Balatro och

Drilophaga. Jag har ansett mig kunna föra den under

slägtet Balatro, af hvilken Claparede^) fann en art pä tri-

chodriler och andra smä ohgochaeter i Seime, en hten flod

i kantonen Geneve, ehuru den icke saknar hjulapparat sä-

som enligt Ciaparede Balatro skall göra. 2) Säsom Balatro

calviis har äfven det finska parasitiska hjuldjuret tänglika,

utsträckbara käkar samt bakändan af kroppen formad tili

tre lober. Med Drilophaga hucephalus, som Vejdovsky ^)

tunnit pä huden af Lumhriculus variegatus vid Hirschberg

(nordliga Böhmen), öfverensstämma de tre exemplar jag

lunnit i afseende ä existensen af en hjulapparat och ett par

spottkörtlar, hvilka dock icke torde vara encelliga säsom

hos Drilophaga. ^) Dennas besynnerliga, hornformiga utskott

saknados äfven hos minä exemplar.

Anurwa cocJdearis Gosse. var. carinata.— Af denna hjul-

djurart, som blifvit namnkunnig genom sin vidsträckta geo-

grafiska utbredning bäde i horisontalt och vertikalt hänseende

och som bildar en sä viktig beständsdel af den pelagiska fau-

nan i de flesta europeiska insjöar, har dr Imhof hufvudsakli-

gen pä grund af pansarets struktur särskilt oli ka varieteter.

En sadan är äfven varieteten haltica, som af Imhof upp-

tagits i en förteckning ^) öfver mikroskopiska pelagiska djur

frän Ustersjön och Finska viken. Öfver denna har han

dock icke lemnat nägon beskrifning. Fälten. i hvilka

^) Ed. Ciaparede, Miscellanees Zoologiques. Ann. des Sciences

natur. Zoologie. VIII. Paris 1867.

-) Denna iippgift betviflas af Vejdovsky,

^) Fr. Vejdovsky, \jher Drilophaga biicephalus n. g. n. sp. ein

parasitisches Räderthier. Sitz. ber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch.

in Prag. Jahrg. 1882.

*) Dessa jämförelser aro gjorda efter nägra teckuingar, hvilka

jag med tillhjelp af camera lucida sistlidne sommar utförde efter lef-

vande exemplar.

^) Zool. Anz. 188P., N:o 235.
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pansaret lios de af mig vid Esbo tagna exemplaren af

Änurcea cochlearis Gosse. var. carinafa är indeladt, afvika

pä ett karakteristiskt sält frän den anordning af desamma,

som Imhofs teckning ^) af hufvudformen af AmitYea

cochlearis (= longispina Imh.) utvisar och som är typisk

äfven för de öfriga med polygonala fält försedda Anuraea

arterna (t. ex. A. qvadridenfata, curvicornis, testudo, serru-

Jata). Ryggen af pansaret, hvars form och taggutskott för

öfrigt äro i allmänhet öfverensstämmande med Imhofs teck-

ning, eger nämligen en köllik längsribba, som framtill delar

sig dikotomiskt tvä gänger och baktill öfvergär i ändtaggen.

Hari säväl som i öfriga afseenden öfverensstämma exx. frän

träsken i Kyrkslätt och vid Kuopio med dem, som före-

komma i Finska viken. Pä bakre häitten af pansaret bildar

ryggkölen ett kors med en tvärribba. I fälten har jag icke

ens med stark förstoring kunnat upptäcka nägon polygonal

teckning utan endast en kornig struktur. Ändtaggen är

icke fuUt af kroppens längd, rak, mer eller mindre nedät

riktad. Beträffande ventralsidan af kroppen, hvilken hos

Anuraea cochlearis frän sjöarna i Sch\veitz enligt Imhof är

pian, fär jag nämna, att den hos de af mig undersökta

exemplaren frän Esbo skärgärd förefaller vara konkav i öf-

verensstämrnelse med Gosses definition af Anurcea cochle-

aris. Ett normalt exemplar visade sig ega följande dimen-

sioner: Totallängden 0,2 6 mm., pansarets längd 0,i4 mm.,

bredd 0,0 7 mm., höjd 0,0 6 mm., ändtaggens längd 0,0 9 mm.,

de tvä mellersta framtaggarnas längd O, o 4 mm. — Kan-

hända dock denna af mig säsom varietet betraktade form

rätteligen bör betraktas säsom en skild art.

^) Imhof, Stadien zur Kenntniss der pelagisclien Fauua der

Sch\veitzerseen. Zoo!. Anz. VI Jahrg. 1883., N:o 147.



Meddel. af Societas pro Fauua et Fiora Fennica 17: 1891.

De skaiidinaviskt-fniska Acanthia-

(Salda-)arterna af saltatoria-

gruppeii.

Af

O. M. Reuter.

{Meddel. clen 7 Mars 1891.]

I sin i manga liRiiseenden förtjäiistfulla Öfversikt af

.Sveriges Salda-avier indelar Thomson^) delta släktes för-

sta sektion (de typiska Saldae) i tvenne hufvudgrupper, af

hvilka den senare karakteriseras därigenom, att spetsen af

membranens första cell i motsats tili förhällandet hos den

förra griippen stär i jämnbredd med andra cellens spets.

Det är tili denna hufvudgrupp äfven de arter höra, hvilka

jag sammanfört i den efter den bland dem tidigast beskrifna

allmänna Ä. saltatoria Linne ofvan kallade saltatoria-

gruppen.

De hithörande arterna bilda en ganska naturlig syste-

niatisk enhet, men tyvärr är den af Thomson angifna karak-

teren illa vald. Vissa arter uppträda nämligen med membra-
nen ganska reducerad, icke skjutande utöfver abdomens spets,

och hos dessa är första cellens spets tydligt högre belägen

än den andras; sä t. ex. hos exemplar af J.. fucicola J. Sahlb.

^) Opuscula entomologica IV, p. 403—409. Angaende heniimnin-

geu Acanthia versus Saida se Reuter, Wiener Entoni. Zeitung 1882.
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och c-alhmn Fieb. Oivan nämnda karakter är sälunda för

dessa arter hällbar endast lios individer med väl LUveckk\de

hemielytra eller hos s. k. makroptera exeniplar ^) oeh beror

altsä delvis hos dem pä den hos hemiptererna sä ofta uppträ-

dande pterygopolymorfismen 2).

Emellertid finnas andra hällljara karakterer, för att sär-

skilja saltatoria-gY\\])\)t\\ fiän öfriga. .S täi har i siii Sy-

nopsis Saldaruni Sueciae ^) nppställt tvä väl karakterise-

rade snbgenera, Sciodopterus A. et S. och Chartoscirta Stäl.

Tvenne nya undersläkten kunna med lika skäl grundas ä ena si-

dan för de för sä väl Stäl soni Thomson obekanta A. alpkola

J. S ahlb. (frän Norge och Kola-halfön) och A. Tryhomi J. S ahlb.

(frän Sibirien) samt ä andra för A. horealis Stäl och A. pilosa

F a 11. Det förra utmärker sig bland annat genom den för-

sta membrancellen, hvilken likasom hos Sciodopterus med
mer än basalhälften skjuter upp öfver den andras bas, men
däremot icke uppnär dennas spets, samt genom de tjocka

antennerna, hvilkas täthäriga andra led är icke eller knappt

diibbelt längre än den första. Detta siibgenus kallar jag

Calacanthia. Det senare äter karakteriseras genom prono-

tum, som afsmalnar framtill svagare än hos andra arter

samt i spetsen är lika bredt som och tili och med nägot bredare

än hufvudet och har rätt tvär huggen framkant med trubbiga

rätliniga hörn, äfvensom genom membranen, som typiskt ut-

märkes af fem celler, i det vid basen mellan den tredje och

fjärde fmnes inskjuten en vanligen ungefär tili midten af den

senare näende triangulär cell, en karakter, som märkvär-

digt nog liittills icke uppmärksammats af nägon författare.

Undersläktet kallar jag Chiloxanthos. Alla de öfriga arterna

kunna föras tili Acanthia in specie och karakteriseras genom

') Äfven de makroptera exemplaren af den förra af Thorasons

liiifvudgrupper hafva uäml. alkid första cellspetsen högre än den aadra.

-) Se R e u t e r , Rcmarques sur la Polymorphisme des Hemipteres

i Annales de la Soc. entom. de France IS74, och Bidrag tili käunedom

om nagra Hemipterers dimorpliism i; Ofv. af k. Svenska Yet. Akad.

Förh. 1875.

3) Öfv, k. Sv. Yet. Akad. Förh. 1S68.

10
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fyrcellig niembram, hvars första eell, llkasom hos Chiloxan.

thus^ med hasen är blott obetydligt eller aldrig med nier

än tredje basaldelen utdragen fram oni den andra. Frän

CJtartoscirta afviker detta subgenus i likhet med föregäende

genom mindre utskjiitande ögon, framtill mindre starkt af-

smalnande pronotum, hvars buckla bakut icke när öfver

midten af disken och icke heiler iippnär själfva sidoranden,

och sä vidare.

Tämligen enstaka inom detta subgenus stär A. latera-

lis Fall, som afviker genom pronoti form, hvilken närmar

sig den hos Chiloxanthus, genom äfven i utranden hvita

främre höftpannor, etc.

Hos öfriga arter däremot äro de främre höftpannorna

blott i bakranden eller alls icke hvita.

Andra antennleden är mer än tvä och en half gäng

sä läng som den första hos följande tili Acanthia in

specie hörande skandinaviskt-fmska arter: bifasciata Zett,

riparia Fall., scotica Curt, SaJilberf/i Reut. ^) Hos de öfriga

hvilka alla utgöras af mindre arter, är antennleden oftast

endast dubbelt, nägon gäng närä tvä och en half gäng sä

äng som den senare.

Bland dem utmärkas A. marginalis Fall. och fennica

Reut. (= costalis Thoms. nec Sahlb.) genom helt och häl-

let matt kropp och hemielytra endast med gul sidorand, för

öfrigt utan alla teckningar.

Resten af arterna, hvilka nu bilda den ofvan sä kallade

saftatoria-gruppen, hafva ätminstone hufvud, pronotum och

skutell mer eller mindre starkt glänsande. Alla hafva en

gul eller hvit droppfläck före clavi spets; ofvanför denna fm-

nas hos mörka exemplar alltid en sammetssvart och ofvan-

för midten af corii spetsrand en kilformig dylik fläck, hos

nägra arter dessutom pä corium äfven andra sammetssvarta

teckningar.

^) Af dessa hafva hifäsciata och riparia första membrancellens

spets äfven hos h\ngviiigade cxx. tydligt högre belägen än andra cel-

lens och kunna därför bilda en liten griipp för sig.
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De tili deniia grupp hörande arter lialVa länge utgjort

ett iTHx entomoloyorum oeh en mängd olika äsikter hafva

om deni gjort sig gällande.

Fieber beskrifver i Die europäischen Hemiptera (1861)

löljande arter, som böra föras hit: xantliochila Fieb., or-

tJtodiila Fieb., saltatoria L., marginella Fieb. (= var. af

saltatorial), arenicola Scholtz, c-album Fieb., melanoscela

Fieb., pallipes Fabr. och hraclnjnota Fieb.

I sin Synopsis Saldarum Sveciae (1868) upptager S täi

endast tre liithörande species frän Sverige, nämligen ortho-

rJiila Fieb., saltatoria L. och den för Fieber obekanta mar-

ginalis Fall., hvilken sistnämnda dock icke är den rätta

Fallenska arten af detta namn, iitan A. opacida Zett.

(= costalis Sahlb. nec Thoms., marginalis H. S.). A
pallipes Fabr. betraktar han endast säsom en större och

IJLisare tecknad färgvarietet af saltatoria.

J. Sahlberg delar samnia uppfattning i sin uppsats

om Hemiptera Heteroptera samlade i Ryskä Karelen ^), men
beskrifver en ny, A. saltatoria närstäende, men genom „myc -

ket bredare, tätare guldpubescent kropp" skild art, som han

kallar A. fucicola; därjämte anför han A.arenicola Scholtz
säsom ny för omrädet och beskrifver en ny varietet, c, af

saltatoria med nastan enfärgadt svarta hemielytra, som han

senare kallat var. apicalis.

Thomson beskrilver i sin oiVan omnämnda Öfversikt

(1871) sex hithörande arter, i det han pävisar att pallipes

specifikt skiljer sig frän saltatoria och därjämte uppställer

en ny art, pilosella, utmärkt genom utstäende här pä andra

antennleden, och iippstäende svart härighet pä hufvud, pro-

notum och hemielytras inre del. De for pallipes anförda

karakterer aro visserligen blott delvis hällbara, men Thomson

tillkommer det förtjänstenaf att änyo hafva fäst uppmärksam-

heten pä den för denna och de därmed mest afiina species ka-

raktäristiska och frän saltatoria afvikande teckningen pä de

') Xot. Skpts pro F. et Fl. Fenn. Förh. XI (1870).
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främre tibierna, hvllken tidigare redan 18(30 franihällits äi-

ven af Flor ^).

Emellertid beskref Douglas fiän England yttermera

i Entoraologisfs Monthly Magazin (1S74) tvenne tili denna

grupp hörande arter, i)ahistris och vestita, af livilka den

förra med hänsyn tili tibiernas teckning beskrifves liknande

palUjies, den senare lik sf/^fc//o?'m/Douglas jämför den med
stellafa Curt. (= c-album Fiob.). Af dessa arter anföras

af J. Sahlberg i hans Bidrag tili det Nordenljeldske Norges

insektfauna -) den förra säsoni funnen vid Bodö i Norge,

hvarvid äfven framhälles dess affinitet med pallipes.

De af Douglas uppstälda arterna hafva emellertid icke

aksepterats af senare författare. Sälunda indrages af Saun-
ders i hans Synopsis of British Hemiptera (1876)^) ]}alu-

stris under p)CLllipes och vestita, likasom fucicola (och inm'-

ginella Fieb.) under saltatoria. Ocksä mellan ^M^Zzj^es och

saltatoria har förf., enligt hvad han framhäller, icke funnit

nägra särskiljande strukturkarakterer.

I en uppsats i Januari häftet af Entomologisfs Monthly

Magazine, XVI (1880) har äfven jag uttalat min tvekan be-

träffande de af Douglas uppstälda arternas själfständighet

och päpekat att Ä. vestita, om icke egen art, borde föras

tili pallipes och icke tili saltatoria^ en uppfattning, som dock

icke heller visat sig riktig.

I sin Synopsis des Hemipteres-Heteropteres de France

(1880) apptager Puton af denna grupp nio arter, af hvilka

ingen ny. Beträffande imlustris Dougl, vestita Dougl. och

fucicola Sahlb. anser han att de endast äro föga viktiga

varieteter af saltatoria L., men framhäller tillika i en not,

att jag meddelat honom den förmodan att vestita vore att

betraktas säsom en längvingad form af c-album. A. pilo-

sella Thoms. uppfattar han säsom en varietet dS pallipe!^.

Den af Flor först upptäckta och äfven af Thomson och mig se-

nare framhällna olikheten i de främre tibiernas teckning mellan

ij Die Uhynchoten Livlands I.

-) Christiania Yidenskabssellskabs Forhandlinger ISSO, N:o 9.

3) Transact. Entomol. Soc. ISTfi. \\ 125.
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saltatoria m. fl. ä ena samt palUpes m. 11. ä andra sidan

anser han icke hafva den beständighet, som vi velat till-

mäta densamma, ooh anför att han frän Vogeserna eger

en saltatoria med tibierna tecknade säsom hos palUpes.

Sin olVan relaterade ujDpfattning har han bibehäUit

äfven i tredje upplagan af Gatalogue des Hemipteres de la

taune palearctique (1886), i hvilken han dessutom indrager

äfven arenkola säsom en varietet iinder palUpes.

I sin Enumeratio Hemipteromm Gymnoeeratoram Fen-

niae (1881) ^) fasthäller J. Sahlberg saltatoria^ fucicola, pal-

Upes, pilosella ocii arenicola säsom skilda arter oeh säger sär-

skildt, att den sistnämnda: „är betydligt snabbare i sinä rörelser

ooh gör längre skutt än palUpes Fabr., Iran hvilken den är väl

skild." En ny art, lapponica^ uppställes närmast ortUochila.

Därjämte tilläggas tili den linska faunan c-albiim Fieb. och

melanoscela Fieb.; vestita Doiigl. betraktar han som den

förras längvingade form.

I en uppsats öfver sibiriska Hemiptera '^) har jag yt-

termera beskrifvit en ny art, A. diihia, frän Sibirien, Lapp-

marken och Ryskä Karelen : denna har jag dock numera

lunnit sammanfalla med den ofvan nämnda vestita Dougl.
I minä Adnotationes Hemipterologicae (1890)^) har

jag sluthgen framställt äfven nägra strukturskilnader mellan

saltatoria, paUipes och pilosella, framhällit arenicolas art-

rätt och yttermera päpekat den viktiga, af Puton ifräga-

satta färgkarakteren frän framtibierna, omnämnande tillika

att det af denna förf. omtalade exemplaret af saltatoria

frän Vogeserna vid undersökning visat sig äfven pä andra

grunder utom tibiernas teckning vara en äkta palUpes. A.

Iap2)07i(ca J. Sahlb. har jag ansett för en mer kortvingad

saltatoria samt beträffande palustris anfört, att den icke kan

föras tili saltatoria, utan tili palUpes.

Af ofvanstäende historik framgär, hvilka olika uppfatt-

ningar gjort sig gällande beträffande de tili saltatoria-gvxyg-

pen hörande arterna.

^) Se Meddel. Soc. F. et FL Fenu. VII.

-) Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XXVI (1833).

3j Revuo d'J]ntomoIogie IX, p. 248 fl.
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Jag har numera underkastat ett rikhaltigt material af

dessa arter en ingäende undersökning och ber att här fä

raeddela det resultat, tili hvilket jag kömmit särskildt angä-

ende de tili den skaiidinaviskt-finska faunan hörande.

Härvid bör tili en början framhällas de kroppsdelar,

hvilka hos ätskilliga arter variera och Iran livilka karakte-

rer därför icke med nägon framgäng kunna hämtas, hvarför

äfven de som af författarne anförts frän dessa icke kunna

tillmätas nägon betydelse. Detta gäller i främsta rmnmet

pronoti sidor, i det pronotum hos samma art kan vara mer

eller mindre transverselt samt ega sidorna mer eller mindre

bägböjda eller raka. Detta är isynnerhet fallct hos opacula och

saltatoria, men äfven, om än i mindre grad, hos flere andra

species. Bäda könon kunna i detta hänseende variera och

variationen, hvad sidornas buktning beträftar, synes icke ens

alltid beroende af flygapparatens utveckling. Vidare är an-

tennernas andra led hos en del arter tili sin längd tydligt

varierande, i det den än är knappt tvä gänger, än tydhgt nä-

got mer än tvä gänger längre än den första; äfven växlar

den tili färg, i det den hos ilere arter är än blott i spetsen^

än helt och hället gul, ytterst säilän däremot hos dessa ar-

ter helt svart. Nastan karakteristisk för nägra arter är dock en

tendens hos andra leden att normalt uppträda helt gul. Hos

en del arter varierar hemielytrernas färg i hög grad, i det

de Ijusa teckningarna än kunnna i möjligaste män reduce-

ras, sä att de nastan försvinna (t. cx. hos pallipes), än äter

utvidgas sä att de helt och hället taga öfverhand. Slutligen

varierar äfven tätheten af den tilltryckta guldgula pube-

seens (c-album, fiicicola), som stundom hos samma art kan

vika för en gräaktig, ])ly- eller nastan silfverglänsande (]ml-

lipes^ arenicola ).

Säsom konstanta har jag däremot funnit de karakterer,

hvilka kunna hämtas frän bildningen af pronoti spets och

framkant (sidorna strax invid framringen), Irämre tibiernas

teckning, glansen hos täckvingarna och anordningen af de-

ras sammetssvarta fläckar, den utstäende behäringen pä an-

tennernas andra led och pä kroppens öfre yta, och i viss
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män längdförhällandet mellan tredje och första sanit fjärdc

och tredje antennleden (i de flesta fall).

Osäkra och tili sitt värde tvifvelaktiga synas mig dc

karakterer, hvilka hänföra sig tili artens allmänna statur,

dess längd och bredd-proportioner, emedan dessa kunria

bero pä flygapparatens större eller mindre utveckliDg och

hemielytrernas däraf beroende starkare eller svagare airund-

ning. Beträffande dessa karakterer längre fram vid respek-

tive arter.

Med ledning af ofvaii anfcirda synpunkter har jag an-

sett mig för närvarande kunna säsom tillhörande värt launa-

omräde särskilja tio arter, likväl med en viss reservatioii

beträffande par af dem.

Pä grund af pronoti struktur (dess spets och framrandj

sönderfalla dessa i tvenne afdelningar.

Den förra iitmärkes därigenom, att pronoti sidor lik-

formigt afsmalna emot spetsen, tili hvars ringformiga

afsnörning de listformigt ansluta sig utan att utanför denna

bilda nägot framhörn, framranden blir härigenom betydligt

smalare än hufvudet. Hos denna grupp äro främre tibierna

vid basen och spetsen svarta, i midten utan teckning eller

med en mörkare ring eller med ett brunt eller svart längd-

streck pä främre (eller yttre) kanten, hvilket är lika längt

aflägset frän den svarta basen som Irän spetsen; blott hos

opacula och c-alhum (restita) fmnes stimdom pä främsta ti-

bierna en ytterst fin brun linie, som gär ända upp tili basen.

Tili täckvingarnes teckning öfverensstärama hithörande arter

äfven i hufvudsak. Alla hafva sälunda i främre tredjedelen

af corii inre fält en mer eller mindre tydlig oceliformig teck-

ning samt i sidofältet tre efter hvarandra ställda gula

droppfläckar, af hvilka den sista stundom är rent hvit; öf-

riga teckningar variera.

Den senare gruppen äter karakteriseras genom prono-

tum, hvars sidor strax förr än de nä framringen plötsligt

nastan trubbvinkligt böjas inät och sälunda bilda mer eller

mindre tydliga hörn pä hvardera sidan om ringen; framran-

den eller spetsen tvärs öfver hörnen är härigenom lika
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bred som hulVudet. De fränire tibierna utmärkas i siii

främre (eller yttre) kant gonom ett äiida liäu basen längt

utöfver midten draget svart streck och svart spets. Täck-

vingarnas teckningar stöta vanligen i hvitt eller smutsigt

hvitgult och hafva stark tendens att sanimanllyta, men kunna

äfven stundom vara i hög grad reducerade.

Tili den förra gruppen liöra: orthocJäla Fieb., saita-

toria L., fucicola .1. Salhb., c-album Fieb., melanoscela

Fieb. och opacula Zett.

Tili den senare: palustris Dougl., iKillipes Fabr., pi-

losella Thoms. och arenicola Scholtz.

Af de tili den förra gruppen hörande igenkännes

A. orthochila Fieb. pä sin andra antennled, hvilken all-

tid är mer än tvä, närä pä tvä och en half gäng längre än den

första och försedd med enstaka ganska länga utstäende liär;

fjärde leden längre än tredje; pronotum nägot bronsglän-

sande, hemielytra med ätskilliga sammetssvarta fläckar, de-

ras sidorand endast före spetsen mcd en gul fläck; tibier

blott vid basen och spetsen svarta; främsta höftpannornas

bakrand bredt hvit.

Främre tibierna hafva dcssutom ett midtelstreck pä
sin främre (eller yttre) rand lios fuljande arter, hvilka alla

sakna utstäende borst pä andra antennleden och hafva höft-

pannorna enfärgadt svarta eller i bakranden ytterst smalt

hvita; deras hemielytra lialVa sidoranden tecknad med ett

gult streck ungefär i midten och ett annat kortare sädant

före spetsen (detta saknas stundom). Sidorandens främre

streck sammanflyter typiskt icke eller högst obetydligt med
de bäda tillgränsando gula fläckarna pä sidofältet hos A.

saltatoria Linn. och fucicola J. S ah Ib., af hvilka

A. saltatoria Linn. afviker genom sin aflänga, starkare

ovala kroppsform och därigenom att första antennleden är

blott obetydligt kortare än den tredje, hvilken äfven är litet

kortare än Ijärde ; andra leden är ^'\ — knapt dubbelt längre

än första, pronotum är starkare transverselt med basen

dubbelt eller vanligen nägot mer än dubbelt bredare än huf-

vudel, sidoranden ^5 — ^
7 — nastan dubbelt kortare än
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bakranden ; förutom de hos saUatoria-gn\p\ien alltid typiska

sanimetssvarta fläckama linnas pä corium ätskilliga andra

sädana

;

A. fucicola J. Sahlb. (= lapponica J. Salilb.), hvilken jag

länge värit böjd att anse endast säsom en nordlig, mer kort-

vingad form af saltatoria, synes dock vara skild ieke blott

genom sin bredare, i synnerhet hos'honan nastan ovala eller

äggformiga (ieke äggrunda) kropp, i det den icko är mer
än hugst tvä gänger sä läng som den oltast bakom midten

belägna högsta bredden; membranen öfverskjuter ieke eller

bögst obetydligt abdomens spets (ocksä af saltatoria linnas

exemplar med lika förkortade liemielytra, nien dock af tyd-

ligt mer oval statur) ; dessutom synes tredje antennleden

vara längre i förbällande tili den första, som är ^/4 — ^,'3,

kortare, bvaremot de tvä sista lederna äro lika länga, äfven

andra leden synes vara litet mer än dubbelt sä läng som
den första ooh är oftast belt ocli hället gul, hvilket jag al-

drig sett vara fallet bos saltatoria; pronoti bakrand är min-

dre än dubbelt bredare än hufvudet och dess sidorand litet

mindre än tvä gänger eller högst tvä gänger kortare än bak-

randen; liemielytra liafva säilän andra än de tvä typiska,

tidigare anförda sanimetssvarta fläckarne utpräglade (dock

förhäller sig ett ex. säsom saltatoria). Hos par exemplar

sammanflyter sidorandens främre streck med sidofältets invid

liggande gula punkter, bvarigenom teckningen liknar den

hos den lika korta och breda c-album, men förbindelsen

mellan teckningarna är smalare och pronotum bredare, mer
transverselt och vanligen försedt med tydligare bägböjda

sidor.

Tili ofvanstäende art hänför jag pä grund af typexem-

plaren äfven A. lapponica J. S a h Ib., men viii yttermera fram-

hälla att jag, oaktadt de olikheter jag tyckt mig kunna uppvisa,

likväl ieke är fuUt förvissad om huruvida ieke fucicola endast är

en form dii saltatoria . Tills vidare anser jag dock bäst att halla

dem ätskils, tills undersökning ute i naturenmcijligen i denna

fräga kan fälla ett bestämdt ntslag.

Hos A. c-album Fieb. sammanflyter sidorandens främre
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strimma med de invid liggande gula tämligen utvidgade fläc-

karne pä corium tili en enda teckning, af hvilkens bäda inät gä-

ende skänklar ätminstone den öfre när ända tili hnfvudnerven

och där samnianträffar med den ocellformiga teckningen. Hos

denna art är den tredje antennleden tydligen längre än hos sal-

tatoria, i det första leden är ^/^ eller oftast V^ kortare än tredje:

vanligen är äfven andra leden tydligt litet mer än dubbelt

sä läng som första och mycket ofta hei och hallen gul, de

tvä sista lederna äro oftast nastan lika länga. Af denna

art finnas tvä former, hvilka förhälla sig med afseende pä
sin allmänna statur tili hvarandra ungefär pä samma sätt

som saltatoria och fucicola, i det forma macroptera eller

var. vestita Dougl. (= duhia lleut.) är aflängt-oval, har

starkare transverselt pä tvären nastan halfmänformigt pro-

notum med starkare bägböjda sidor, sidoranden iir omkring

V7 kortare än basalranden, som är dubbelt eller tydligt mer

än dubbelt sä bred som hufvudet ; sidorandens främre streck

pä corium är nastan alltid genom en fin längs yttersta ran-

den löpande gul linie förenad med det bakre ; det främre

strecket sammanflyter med invidliggande fläckar pä sidofältet

tili en enda teckning, hvilkens bäda skänklar nä tili hnf-

vudnerven och ocelltfäcken och sälunda bilda en slörre gul

fläck med svart fläck eller punkt i disken; bakre strecket

sammanflyter ofta med invid liggande fläck pä sidofältet,

understundom sammanbindes främre tibiernas midtelstrinnna

med den svarta basen (pä grund af sädana exemplar an-

säg jag fordom denna form stä närmare imllipes, hvarifrän

den dock afviker genom pronoti struktur och den kon-

stanta teckningen pä täckvingarna). Frän denna skiljer sig

forma hrachyptera eller den typiska

A. c-alhiLm Fi eb. (=? stellata Curt.) endast genom sin

bredt ovala eller nastan ovala statur, beroende pä de kor-

tare täckvingarna: denna form är nämligen knapt dubbelt

sä läng som bred: pronotum är mindrc transverselt med
rata eller ytterst svagt buktiga sidor, sidoranden dubbelt

eller blott V? kortare än bakranden, som allra högst är

dubbelt sä bred som hulvudet; corii utkant är starkare bäg-
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böjd och af den gula sidoteckningen, som bildas af sido-

randens främre streck och invid liggande fläckar pä sido-

fältet, när vanligen endast den öfre bredare skänkeln tili

hufvudnerven.

Om sammanhörigheten af vestita och c-alhum är jag nii-

mera fullt öfvertygad, sedän de bäda formerna flere gänger

blifvit flinna tillsamman i naluren.

En skild imderafdelning bildar

A. melanoscela Fieb., hvilken frän alla föregäende afviker

genom sinä rent hvita starkt utvidgade teckningar pä hemiely-

tra, vanligen ett tvärband öfver corii yttre framdel tili ocell-

fläcken och en tvilrfläck före spetsen (smärre droppfläckar

onämnda), därigenom päminnande om de medpaZZz);esförvandta

arterna. Jag har äfven sett ntländska exemplar, sora utan tvif-

vel tillhöra denna art och pä livilkaFieber i tiden grmidat

sin hrachynota, hvilka visa samma slags variationssätt med
hänsyn tili hemielytras färgteckning, som ijallipes. De visa

emellertid närmare affinitet med saltatoria genom pronoti

straktur; de främre tibierna äro antingen blott i basen och

spetsen svarta eller ock hafva de i midten en brun ring,

omslutande hela omkretsen, antennernas ijärde led är tydligt

längre än den tredje: pronoti sidorand är dubbelt kortare

än bakranden, som knapt är dubbelt sä bred som hufvudet;

corii ocellformiga iläck försedd med sammetssvart disk:

kroppsformen oval, tämligen starkt afsmalnande framtill och

baktill; pronoti framrand tydligt smalare än hufvudet.

En annan litcn underafdelning representeras hos

oss af

A. opacula Zett. (=: costalis F. SahTb. nec Thoms.),

hvilken har främre tibierna antingen blott i basen och spet-

sen svarta eller ock därjämte försedda med en fin frän ba-

sen utgäende brun linie längs främre (= yttre) kanten,

och för öfrigt afviker frän alla föregäende genom sin smala

aflängt ovala kropp; antennernas andra led är alltid hei och

hallen svart; clavus är hei och hallen sammetssvart eller

blott längs själfva suturen emot corium helt smalt glänsande,

vid spetsen bärandc den sedvanliga gula droppfläcken; corii
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sidorand, iitom vid basen ocli i spetskanten, gul, blolt yt-

terst säilän i tredjo spetsdelen afbruten af svart, för öirigt

varierar corii längdstrimmiga gula teckning. Varierar myc-

ket tili storlek och äfvcn tili pronoti form. Den större va-

rieteten, som vanligen bar bredare, framtill mindre alsmal-

nande pronotum med mer afmndade sidor och mera gul-

strimmiga täekvingar, kallar Puton var. mcmjlnella Fieb.

Fiebers beskrifning pä denna art strider dock emot en sa-

dan uppfattning och ett af hononi bestämdt exemplar har

visat sig vara endast en varitetet af Ä. saltatoria L.

Aterstär ännu att redogöra för de fyra tili den se-

nare, ofvan karakteriserade gruppen hörande A. palustris,

pcdlipes, pilosella och arenicola. Alla de hithörande arterna

öfverensstämma i täckvingarnas stora färgföränderlighet och

afvika därigenom frän de närmast saltatoria grupperade ar-

terna. Äfvenledes finner man aldrig hos dein andra sam-

metssvarta iläckar, än den ofvanför clavi Ijusa droppfläck

belägna och den kilformiga ofvanför corii bakrand, hvilken

likasom hos föregäende grupp vanligen bär elt Ijust streck;

denna senare fläck är otydlig hos varieteterna med na-

stan hvitt corium, sädana de förekomma af alla hit hö-

rande arter.

En art, om hvilkens arträtt jag i det längsta värit

tveksam, är

A. palustris D o ugl. Den synes mig emellertid afvika frän

de öfriga genom sin bredare och kortaro statur och de full-

komligt matta, icke det minsta glänsande täckningarna, hvil-

kas fjala (icke hvita) teckningar hos den typiska formen pä-

minna om dem hos Ä. saltatoria, ehura vanligen mer reduce-

rade;' antennornas tvä sista leder äro nastan lika länga. Den

IJLisvingade varieteten (sordidipennis mihi), som jag tagit i

Skotland, afviker frän en dylik dS nallipes (dimidiata Cur t)

knappast genom annat än mindre storlek och kortare oval

kroppsform. Ofvanstäende art kan i ingen händelse föras

tili saltatoria, frän hvilken den konstant afviker genom pro-

noti struktur, främre tibiernas teckning och genom täck-

vingarna, som sakna andra än de tvä för alla hithörande
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arter lika typiska sammetssvarta fläckarna (se ofvan). Tili

denna art torde böra loras J.Sahlberg s A. saltatorla \m\

cipicaHs (enligt ett typexemplar).

Mer än hos nägon annan hithörande art varierar täek-

vingarnes färg hos

A. pallipes Fabr. Denna är tämligen bredt aflängi oval,

dc tvä sista antennlederna lika länga, täckvingarna isynner-

het hos de mcirka varieteterna tydligt svart oljeglänsande.

Den mörkast färgade varieteten är Zuc^?(osa Westh., hvilken

onekligen hör hit redan pä griind af tibiernas teckning : co-

rii sidorand är hos denna helt svart, sidofältet bakom mid-

ten försedt med tvä sniutegula efter hvarandra stälda dropp-

iläckar, öfriga teckningar mer eller mindre otydliga. Den

typiska varieteten äter utgöres af oceUata Costa, hvilken

har corii sidorand försedd med de sedvanliga strecken, öf-

riga teckningar äfven nägot päminnande om dem hos salta-

toria^ men smutsigt hvita ooh mindre skarpt begränsade,

ofta äro de starkt utvidgade och visa stor tendens att sam-

manflyta: delta cger äfven rum hos var. confiuens mi hi,

som har clavi spets, ett bredt tvärband öfver framdelen af

corium räckande ända tili clavi sutur och där nedät utdra-

get ända tili dennas spets samt en stor tvärfläck vid spet-

sen hvita ; längst gängen är denna variationstendens hos

var, dimidiata Curt. med dess förutom vid basen och in-

randen mer eller mindre rent hvita eller smutsigt hvitgula

corium. Denna sistnämnda färgteckning är den typiska hos

A. pilosella Thorns., som skiljes frän föregäende genom
de utstäende hären pä andra antennleden samt den uppstäende

svartbruna ludden pä hufvud, thorax, skutell och täckvin-

garnes inre del. Möjligen kunde denna anses vara, säsom

Puton menar, blolt en härigare varietät af föregäende, men
jag har funnit att dess fjärde antennled är nägot längre än

tredje, hvilket ej är fallet hos iKillii)es.

De mörkare tecknade varieteterna af

A. arenicola Scholtz äro lätta nog att skilja frän bäda

föregäende arter genom de matta täckvingarna med det

breda hvita tvärbandet öfver främre delen af corium; äfven
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öfriga leckuingar äro renare hvita ocli skarparc markerade,

än hos pallipes. Ocksä afdenna arL linnes emellertid en med
var. dimicUata af pallipes analog varietet, var. Simulator

mihi, hvilken är ytterst svär att särskilja frän den sist-

nämnda. Dock synes den vara nägot bredare oeh försedd

med finare svart pubescens pä hemielytra; dessutom har

den, likasom hutVudvarieteten, inre randen af baktibierna

beeksvart, under det baktibierna hos pallipts ooh öfriga hit-

hörande typiskt, utoni vid bas oeh spets, äro i hela omkret-

sen gula (hkväl har jag seit par exemplar af pallipjes, som
liaft dem helt oeh hället svarta, blott med undantag af en

hten ring iore spetsen). Sista antennleden hos arenicola

är lika läng som eller nastan helt litet kortare än den tredje.

Jag anser emellertid denna art utan tvifvel specifikt skild

frän pjallixjes, sä svär skilnaden under vissa omständigheter

än är att specificera, men jag har flere gänger värit i till-

fallo att konstatera den äfven af J. Sahlberg anförda

biologiska karakteren, att den är snabbare i sinä rörelser

än paUlpes, gör längre skutt oeh tager lättare tili vingarne

än denna.

Jag har i ofvanstäende ieke gifvit nägra utförligare be-

ökrifningar öfver de tili den kritiska saltatoria-gvM^^Qn hö-

rande arterna, utan huiVudsakligen framhällit de tili stor

del liittills obeaktade karakterer, jag vid min granskning

af dem funnit bidraga tili deras ätskiljande oeh tili en i min

tanke riktigare uppfattning af deras inbördes förvandtskap.

Jag förmodar att dessa emellertid skola vara tillfylles gö-

rande. Säsom synes afviker min uppfattning i mängt oeh

mycket frän den, som senast af andra uttalats i änmet,

särskildt af Puton i hans Catalogue des Hemipteres.

Annu mä nägra uppgifter meddelas om de hithörande

arternas utbredning inom det skandinaviskt-iinska omrädet-

1. A. orthochila Fieb. Norge: pä Dovre oeh i Salt-

dalen; Sverige: enligt Thomson ej sällsynt frän Skäne tili

Lappland; Finland: ej sällsynt ända upp tili Muonioniska oeh

Kantalaks; Tschapoma (Kihlman); Kola (E n vai dj.

Lefver bland mossa pä bärg oeh fältbackar.
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2. A. saltatoria Linn.: Allmän öfver hela omräclet.

Lefver säväl vid hafsstranclen som pä fuktiga ställen

inne i landet.

3. A. fucicola J. Sahlb.: Fiinnen i Flyska Karelen och

Ryskä Lappmarken (Ponoj), vid Hvita halVets stränder; äf-

ven tagen vid Muonioniska.

Lefver enligt J. Sahlberg under Fucus vid hafsstrand;

men äfven inne i landet vid sjö- och flod-bräddar.

4. A. c-album Fieb. : Blott iunnen i Finland ^ hvaresi

den tagits hulVudsakligcn i Ryskä Karelen '/Svir, Gorki, Haapa-
nava). Den är äfven fannen vid Raivola af J. Sahlberg,
vid stranden af Kemijärvi och i Ryskä Lappmarken af

Envald.

Lefver pä sandblandad lerjord vid flodstränder.

5. A. melanoscela Fieb.: Äfvenledes fnnnen endast i

Finland, nämligen i Ladoga-Karelen (^Ruskeala, J. Sahlb e rg).

Högst sällsynt.

Lefver, enligt J. Sahlberg, pä fuktig kalkjord.

6. A. opacula Zett. A"^o/7/ö; Ringerike och Dovre; Sve-

rige: enligt S täi öfver hela omrädet; Finland: likasä, ända

upp tili Muonioniska.

Lefver vid fuktiga hafs- och sjöstränder, i synnerhet pä
gungfly, äfven pä kärrmark inne i landet.

7. A. palustris Dougl. Funnen i Norge vid Bodö (J.

Sahlb ergj och i Finland i Ryskä Karelen (dens.) Högst

sällsynt.

8. A. pallipes F. Utbredd öfver hela omrädet.

Lefver hutvudsakligen pä sandiga sjö- och hafsstränder.

9. A. pilosella Thoms. Funnen i /S'c;e>7'(/e i Skäne och

vid Stockholm; Finland: Älands- och Äbo skärgärd; äfven

i Nyland (Mäkiin).

Lefver, säsom det synes, uteslutande vid hatskusten.
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10. A. arenicola Se hoit z. A^or^e . pä Dovre; Sverir/e.

frän Skäne tili Lappland; Finland: i sydligare delon, nord-

ligast vid Parikkala och Kexholm.

Lefver pä sandiga stränder, sä väl vid floder och in-

sjöar, som vid hafskusten.

3.

4.

5.

€.

Ofvanstäende artcrs svnonvmik gestaltar sig salunda:

A. orthochila Fieb.

saltatoria Panz.

luteipes Flor.

A. saltatoria Linn.

litoralis Fabr.
bimaculata Lat r.

zosterae A. et S.

marginella Fieb.

A. fucicola J. Sahlb. ''

saltatoria var. Saund.
la])ponica J. Sahlb.

A. c-al"bum Fieb.

? stellata Curt.

arenicola Flor.

forma macroptera

:

vestita D o u g 1

.

saltatoria var. S a u n d.

dubia Reut.

A. melanoscela Fieb.

pallipes var. F 1 o r.

brachynota Fieb.

A. opacula Z ett.

costalis F, Sahlb.

marginalis H. S., Flor.

var. marginella P u t.

7. A. palustris Dougl.

pallipes var. Saund.
saltatoria var. Put.

pallipes var. Reut.

var. sordidipennis Reut.

8. A. pallipes Fabr.

? pellucida G o e z e.

? littoralis Se hr.

saltatoria Pan z.

striata Lat r.

marginalis T u r t.

saltatoria var. S täi.

var. hictuosa Westh.
var, ocellata Costa,

var. confluens Reut.
var. dimidiata Curt.

bicolor Costa.

9. A. pilosella Thoms.
pallipes var. Put.

10. A. arenicola Scholtz.

pallipes var. P u t.

*) An forma brachyptera praecedentis'
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Thysanoptera,

funna i finska orangerier.

Af

O. M. Reuter.

(Meddel. den 7 Mars 1S91).

Sedän läng tid tillbaka har en tili ordningen Thijsa
noptera hörande art, beskrifven af Bouche (Naturgeschichte
I. p. 206) imder naran af Thrips haemorrhoidalis ooh af H a-
liday (Entom. Mag. III, p. 443) säsom Heliothrips adonidum
värit väl känd säsom en af de farligaste fienderna för väx-
terna i de europeiska orangerierna, i hvilka Bouche förmo-
dar att den införts med växter frän Amerika (?). Heeger re-
dogör (Sitzimgsber. d. Math.-Naturw. Classe d. Ak. d. Wis-
sensch. in Wien IX, p. 473 ff.) iitförligt för dess förekomst
i Wiener-orangerierna, hvarest den hela äret igenom lefde i

mängd pä undre sidan af bladen af de frän Indien härstam-
mande Fkus retusa och Begonia zehrina, genom sinä tal-

rika sting förorsakande bladens förvissnande och affallande.

Honorna lägga sinä digg mestadels enstaka längs medelner-
ven pä bladens undre sida. Frän de hvita äggen utvecklas
inom nio dygn tili en början grönaktigt gula, men senare
rödaktig gula larver, som inom lika länga tidrymder un-
dergä tre hudömsningar. Efter den tredje förvandlas de
tili nymfer, känspaka genom de tillbakaslagna antennerna
och de nastan tili halfva abdomen räckande vingslidorna

11
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B^ör öfrigt likna iiymferna larverna, äro dock mindre rörliga,

än dessa, och iiitaga ingeii föda, cnär deias kropp är helt

och hället öfverdragen af en sluten hudhinna.

Nägot senare (ibid. XIV) beskrilVer Heegcr en annan

art frän Wiener-orangeriema, hvilken han efter dess närings-

planta kallar Heliotlirips dracaenae. Under benämningen

Thrips dracaenae beskrifves denna art fyra är därefter (1858

i Melanges biol. du Bull. Phys. Math. dc PAcad. imp. d. Scien-

ces de S:t Petersbourg, II, p. 628 ff.) af Regel, som funnit

den i orangerier i S:t Petersburg, hvarest den anställde

svära härjningar pä växterna och isynnerhet pä Dracaena-

arterna i de varma växthusen, i det den genom sinä sting

pä bladens undre sida föranledde dessas förvissnande och

slutliga affallande. Larven är säsom helt ung hvit, senare

gui-hvit.

Vid ett af sällskapets möten, den 10 april 1880, före-

visade jag ett exemplar af denna art, som da blifvit funnet pä

växter i boningsrum härstädes af numera v. häradshöfding B.

Wasastjerna, hvilken senare meddelat mig ytterligare nägra

exemplar, tagna under samma förhällanden pä Dracaena-

arter.

I september 1883 erhöll jag af professor J. A. Palmen
nägra exemplar af en annan TJiri2)s, som han funnit talrik

pä en i boningsrum växande hvit Crinum, frän hvilken äf-

ven nägra individer vandrat öfver tili en Arum. De sögo

pä bladens undre sida eller pä eljes skyddade ställen. En

närmare undersökning visade att denna art var väl skild sä-

väl frän dracaenae, som frän den dä ännu icke hos oss funna

liaemorrlioidalis. Jag uppställde den tills vidare i min sam-

ling under benämningen femoralis n. sp.

Nägot senare upptäcktes äfven H. haem,orrhoidalis pä

växter i boningsrum i Helsingfors af herr H. Wasastjerna
och värterminen 1890 erhöll jag flere exemplar mig tillsända

af doktorn frih. E. Hisinger, som i bref meddelade att denna

art uppträdt i hög grad ödeläggande pä växterna i hans

orangerier pä Fagervik.

Vid ett besök i de SinebrychofTska orangerierna här-
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städes under samma vär upptäckte jag slutligen där alla tre

arterna. Af dem förekommo dracaenae och femoralis bäda

taliika pä flere olika växter, sä^som Dracaena, Ficus, Pan-

danus, samt liaemorrlioidalis vida sparsammare pä Ficus.

Svärt torde vara att pä grund af de växter, dessa arter

i orangerierna besöka, med säkerhet sluta tili deras egent-

liga hemland. Nämnas mä att jag genom den amerikanske

entomologen Pergande erhällit säväl H. dracaenae som H.

haemorrlioidalis frän Förenta Staterna, där de dock antagli-

gen, likasom i Europa, förekomma blott i drifhusen. H. fe-

moralis, af hvilken jag tillställt honom exemplar, har ban

förklarat vara en för honom dittills obekant art (n. sp.).

Da det äfven för ickc-entomologen kan vara af in-

tresse att kanna de olika Thysanopter-arterna, hvilka upp-

träda säsom fiender tili vara orangeri- och kruk-växter, mä
här nedan öfver dem meddelas jämte de latinska diagno-

serna äfven beskrifningar pä svenska.

De tili ordningen Thysanoptera hörande insekterna äro

alla smä arter af en smal och slank kroppsform och i fuUt

utbildadt tillständ försedda med fyra, smala, ätminstone i

bakranden med talrika länga här befransade vingar, hvilka

under hvilan ligga längsät abdomens öfre sida, pä sä

sätt att de främre nägot fastare och härdare täcka de bakre.

Högst karakteristisk är bildningen af benens fotleder, hvilka

äro tvä tili antalet. Den första är aflängt oval, den andra

äter vid basen omgifven af ett klufvet hölje, ur hvilket nedät

utträder en rörlig, fullständigt obeväpnad bläsa, som i

stället för klor förhjälper djuret att fästa sig vid de föremäl,

pä hvilka det uppehäller sig.

Ordningen sönderfaller i tvä familjer, Tuhulifera och

Terebrantia, af hvilka den senare, dit de ofvan anförda ar-

terna höra, karakteriseras däraf att honans yttre könsappa-

rat bestär af en af fyra valvler saramansatt säg.

Nämnda familj har delats i flere genera. De i oran-

gerierna hos oss lefvande arterna tillhöra alla släktet Helio-

tJirips Halid., hvars diagnos här nedan följer.
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Geims Heliothrips H ai id.

Corpus interdum totiini opacum et distincte elevato-

reticLilatum, semper täinen capite thoracequo opacis; capite

transverso rotundato-quadrangulari, parte postoculari oeiilo

aeqiie longa; oculis fortiter graniilatis; ocellis tribus, sat mag-

nis; antennis articiilo secundo primo paiillo longiore, fere

aeque erasso ac longo, tribus sequentibus hoe multo graci-

lioribus, a basi tenui versus apicem clavatis, sexto obconico

quarto saltem duplo breviore, praecedentibus obscuriore, ul-

timis tribus setam formantibus; pronoto transverso, quadran-

gulari, capite pauUo latiore, basi ac apice aeque lato, late-

ribus leviter rotundatis; mesonoto pronoto pauUo longiore et

saltem V3 latiore; metanoto mesonoto angustiore, lateribus

leviter sinuatis; alis structura variantibus; pedibus brevibus,

omnibus fere aeque longis, soliim posticis nonnihil longiori-

bus; abdomine fusiformi.

De hithörande arterna skiljas frän de öfriga genom sin

mattfärgade eller opaka kropp, som ätminstone pä hufvud

och mellankropp saknar ali glans; stundom är detta fallet

äfven med bakkroppen, som da i likhet med den öfriga de-

len är tätt upphöjdt retikulerad. Hufvudet är utdraget ba-

kom ögonen tili lika längd med ögonen själfva. Första mel-

lankroppssegmentet är litet bredare än hufvudet och andra

segmentet ätminstone ^'3 bredare än första. Vingarne äro

olika konstruerade hos olika arter.

Conspectus specierum

:

] . Corpus totum superne opacum, dense distinctissime ele-

vato-reticulatum, nigro-fuscum, typice segmentis duobus

ultimis rufo-ferrugineis, antennis et pedibus livido-albis,

solum articulo sexto antennarum fusco, basi albo; ca-

pite longitudine ^/^ latiore; oculis ultra latera capitis

haud prominulis; antennis utroque articulorum 3—

5

secundo minus qvam duplo longiore; pronoto capite,^ 4

breviore monoto pronoto V/g longiore et latorie; alis,
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anticis abdomine ^Z, brevioribus, tertia basali parte ob-

liqve fortius dilatatis, dein linearibus et pronoto pauUo

magis qvam triplo angustioribus, sordide flaventibus vei

subfumatis, parte basali dilatata alba, margine exteriore

(antico) partis angustatae pilis latitudine alarum paullo

longioribus, apice et margine interiore (postico) pilis

longis densius positis fimbriatis, vena longitudinali ele-

vata curvata in tertia parte basali bifurcata, venis his

apicalibus usqve ad apicem currentibus parallelis ; vena

brevi interiore basali basin marginis interioris attin-

gente. Long. 1 V2 ^n^-

1. H. liaemorrlioidalis Bouche.

Variat: abdomine toto, solum segmento primo ex-

cepto, rufo-ferrugineo.

Var. ahdominalis mihi.

r. Caput et thorax opaca, ferruginea vei fusco-ferruginea,

abdomen etiam superne magis minusve nitidum, nigro-

picemii, segm entis duobus (vei tribus) ultimis rufo-fer-

rugineis.

2. Caput riifo-ferrugineum, thorax fusco-ferrugineus, abdo-

men, apice exepto, nigro-piccum; capite vitta media

pone ocellos infiiscata; antennis pedibusqve rufo-ferru-

gineis, illis articulo sexto ultimisque fuscis, his femori-

bus quatuor posterioribus nigro-fuseis ; capite longitu-

dine fere ^!^ latiore; oculis ultra latera capitis haud

prominulis; antennis utroque articulorum 3—5 secundo

minus qvam duplo longiore; pronoto capite Vs breviore;

mesonoto pronoto dimidio latiore, lateribus fortius ro-

tundato; ahs anticis pronoto ^/j angustioribus, abdomine

paullo longioribus (in exsiccatis!), linearibus, basi so-

lum leviter dilatatis, nigricantibus, basi albida, apice

extremo fasciolaque supra quartam apicalem partem

pallidis, margine externo (antico) dense et longe cilia-

tis, ciliis marginis interni (postici) adhuc longioribus;
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venis parum elevatis, setosis, longitudinali in tertia ba-

sali parte bifurcata, venis apicalibus parallelis; vena

brevi basali interiore in raarginem internum exeunte.

Long. 1 2/.— 1 1/2 mm.

2. H. lemoralis n. sp.

2'. Caput, thorax superne, antennae, pedes segmentaque

duo ultima abdominis dilute ferruginea; pectus fusco-

ferrugineum; abdomen piceum; antennarum articulo

sexto ultimisque nec non tarsorum articulo secunda

fuscis; femoribus quatuor posterioribus, basi et apice

excepti.s, fuscis; capite longitudine V4 latiore; oculis

convexis, ultra latera capitis prominulis, fuscis; anten-

nis articulo tertio secundo vix duplo longiore; pronota

capite ^4 breviore; mesonoto pronoto V3 latiore; alis

anticis abdomen sat longe superantibus, latiusculis, fere

usqve a basi ubique subaequelatis, pronoto vix qvam
^
/^ angustioribus, albis, versus apicem leviter flavicanti-

fumatis, per tertiam basalem partem fascia nigricante,

margine externo (antico) mox pone medium iterumqve

mox pone qvartam apicalem partem striola nigricante^

margine externo (antico) basin versus pilis brevibus al-

bis curvatis apicemqve versus pilis fuscis latitudine alae

haud longioribus, margine inferno (postico) pilis longis

nigris ciliatis, venis elevatis, pilosis, discoidali in fascia

nigra bifurcata, ramis apicalibus parallelis, latius distan-

tibus, juxta margines alarum currentibus; vena basali

interna versus marginem internum ad basin rami in-

terni venae discoidalis currente. Long. 1 ^'2— ^ '/0 *^ni-

3. H. dracaenae Heeger.

De tre arterna skiljas lätt pä följande karakterer:

1. H. haemorrlioidalis Bouche: svartbrun, hela kroppen

glanslös, upphöjdt retikulerad, ben och antenner helt och hället

hvitgula, blott sjette antennleden brunaktig; de tvä sista el-

ler (var. abdominalis) alla utom det första bakkroppssegmen-
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ten roströda; framvingar svagt rökaktigt gala, lineära, litet

mer än tre gänger sä smala som första mellankroppsringen,

med basen utät starkt iitvidgad, hvit.

2. fl. lemoralis Reut.: hiifvud och mellankropp glanslösa,

rostfärgade, de tvä bakre mellankroppsringarna briina; bak-

kroppen glänsande becksvart med de tvä sista ringarna rost-

röda; antenner och ben roströda; de förras spets och de

fyra bakre lären svartbruna; framvingar ^/j smalare än för-

sta mellankroppssegmentet, lineära, vid basen svagt iitvid-

gade, röksvarta, basen livit, ett smalt band före spetsen och

själfva spetsen bleka.

3. H. dracaenae Heeger: hufvud och mellankropp glans-

lösa, Ijust rostfärgade; bakkroppen beckbrun, glänsande, med
de tvä sista ringarna rostfärgade; antenner och ben Ijust rost-

gula, de förra i spetsen, de senare med de fyra bakersta lä-

ren (utom i basen och spetsen) samt andra fotleden bruna;

framvingar tämligen breda, knappt mer än V4 smalare än

första mellankroppsringen, nastan ända frän basen parallela,

hvita, mot spetsen svagt gulrökiga med ett tvärband öfver

första tredjedelen och tvä streck i spetshälften af utkanten

svartaktiga.

-o^-
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Nordiska Sugfisken (Liparis lineatus Lep.)

funnen i Nylands skärgärd.

Af

O. M. Reuter.

(Meddel. den 7 Mars 1891).

Nordiska sugfisken, Lipmis lineatus Lepechin fJar&a-

tus Ekström) är en i djurgeografiskt hänseende synnerligen

intressant art. Egentligen en högnordisk eller ishafsfisk, gär

den dock i Nordsjön sydligt ända ned tili trakten strax norr

om Öresund. Dess utbredning i den nordiska regionen är

för resten särdeles vidsträckt, i det den förekommer vid

Norra Amerikas Östra kust ned tili Cap Cod, vid Grönland,

Spetsbergen, Island och ostligt vid Kamtschatka samt söderut

vid kusterna af England och norra kusten af Frankrike. I

Hvita hafvet skall den vara tämligen allmän.

Dess förekomst äfven i Östersjön är emellertid af allde-

les särskildt intresse. Ty här saknas den, sk vidt man vet,

helt och hället i de södra delarna och är endast funnen i

de norra och Östra delarne däraf. Sälunda är den tagen i

nordligaste delen af Bottniska viken vid Nederkalix samt vid

Piteä. Gotland är däremot den sydligaste plats i Östersjön,

vid hvars kuster den blifvit iakttagen.

L i 1 1j e b o r g ^) antagor pä grund af ofvan stäende data, att

äfven denna fisks förekomst i Östersjön är att likställas med
uppträdandet af Cottus quadricornis och Idothea entomon,

^) Sveriges och Norges Fiskar, III, p. 702.
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hvilka djurarter härstädes onekligen äro att betraktas säsom

kvarlefvor frän isperioden och inkomna i Östersjön under

en tid, da denna stod i samband med Hvita hafvet.

Ytterst säilän har nordiska sugfisken emellertid blifvit

funnen vid Finlands västra och södra kuster. Dess förekomst

här var dock bekant redan 1819 för Sadelin ^), som om sin

Cydopterus liparis säger: „perraras ad nostra littora advena"-

Annu är 1863 är denna uppgift den enda, Malmgren känner

om dess uppträdande i vara vatten 2), Först är 1876 med-

delar R. Sievers^) ora dess förekomst vid Hogland följande:

„Sällsynt. Den 31 juli (1873) togs med nät, hvilka voro

utlagde pä 30—40 famnars vatten, ett exemplar, som sugit

sig fast vid det s. k. „pullot". En och annan gäng erhälles

den, alltid fastsugen vid näfverhölstren pä näten, i följd hvaraf

den kallas pullo-kala. Senare pä sommaren anträffades äter

2:ne exx. under liknande förhällanden". Mela uppger sluth-

gen är 1882 *), att den vid Hogland är ganska allmän, och

förmodar att den nog fmnes äfven längs Finlands södra kust

och i Älands skärgärd. I Abo yttre skärgärd är den tili och

med veterligen engäng är 1877 anträffad i Nagu. Ocksä

pästäs den, ehuru icke med full säkerhet, vara funnen i Bott-

niska viken vid Malaks.

Säsom synes är den i alla händelser att betraktas sä-

som en af vara sällsyntaste fiskarter. Universitetets zoolo-

giska museum äger icke heller mera än ett enda litet, na-

stan enfärgadt exemplar frän Hogland (det ofvan nämnda af

Sievers funna). Af sä mycket större intresse är det fynd af

ett jämförelsevis stort, särdeles vackert exemplar af denna

fisk, som gjordes den 3 Februari detta är i Inga i Nylands

skärgärd af herr O. B. Bäck invid hans ägande holme „Här-

hö". Exemplaret har benäget öfverlemnats tili Zoologiska

museet. Det befanns fastsuget pä ätta fots djup vid en ryss-

*) Fauna Fennica p. 41.

-) Kritisk öfversigt af Finlands fiskfauna p. 19.

3) Meddelanden Mn Soc. F. et Fl. Fenn. I. p. 61.

*) Vertelirata Fennica, p. 286.
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jestake, tre fot frän bottnen, och kunde icke utan svärighet

lösgöras frän denna.

Inlagdt i sprit syncs exemplaret nägot haiVa skrumpnat,

enär det vid af mig anställd mätning befunnits halla endast

99 mm. i längd, under det herr Bäck i bref uppgifvit att

den lefvande fisken var 110 mm. läng. Stora exemplar aro

enligt Lilljeborg mycket sällsynta vid Sveriges kuster; det

största där erhällna exemplaret har mätt 130 mm. i längd;

det största exemplar G o Het sett frän Norges kuster endast

108 mm.
Det af herr Bäck funna exemplaret representerar äfven

en af den i hög grad varierande artens vackraste färgför-

ändringar. hilagd i sprit är fisken tili grundfärgen rödgrä

med talrika, ytterst smä, svarta atomer och tecknad med
breda, oregelbmidna, svartbruna, delvis sammanflytande fläc-

kar. Fenorna äro rödaktiga och tätt tecknade med svarta

tvärband eller tvärlinier. Buken är rödaktigt hvit. Emel-

lertid torde detta icke värit fiskens färg i lifvet. Herr

Bäck skrifver nämhgen att dess färg strax efter inläggandet

i sprit undergick en förändring, som Ibrtgick alit vidare de

närmaste dagarna. I lefvande tillständ hade fiskens färg och

teckning" mycket pämint om sköldpadd, bukens färg om bärn-

sten och fenorna värit vackert rosafärgade". Pä tiinnare

kroppsställen var den nägot genomskinlig. Ögonen voro ,,mörk-

färgade". Följande mätningar, anställda pä exemplaret efter

dess spritläggning, torde visserligen icke exakt ätergifva för-

hällandet under lifvet, men dock icke vara utan alt intresse

för en jämförelse med de af Lilljeborg gifna uppgifterna.

Total-längd 99 mm.

Längd frän nosspetsen tili stjärtfenans bas • • 83 ,,

Kroppshöjd öfver sugskifvan 23 ,,

„ vid analfenans början 24 „

Tjocklek vid bröstfenans bas 21 \ 2 ?5

„ vid analfenans början l^U „

Afständ raellan underkäkens framkant och sug-

skifvan 11 „

Hufvudets längd tili lockets bakre spets- • • • 25 „
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Ryggfenans längd längs basen 53 mm.

Analfenans längd längs basen 44 „

Basen af bröstfenan 1? ,,

Sugskifvans yttre längddiameter 12 ,,

inre „ 10 „

Stjärtfenans längd 16 „

Hvad särskildt sugskifvan beträffar, mä anföras att den

enligt herr Bäck s uppgift vid dödstillfället ifrän att hafva

värit rimd drog sig märkbart afläng. Afständet frän denna

tili analspringan är i det närmaste lika stort som frän anal-

springan tili stjärtfenan.

Äfven antalet fensträlar varierar hos olika exemplar af

denna art icke obetydligt. Jag har hos individen frän Inga

räknat 32 i bröstfenorna, hvilka nä närä tili analfenan, 6 i

bukfenan (sugskifvan), 7 -|- 27 i ryggfenan, 2 + 27 i analfe-

nan och 2+10 + 1 i stjärtfenan.

Om artens lefnadssätt känner man endast, säger Lillje-

borg, att den merendels häller sig pä bottnen inom tängre-

gionen, stimdom närä imder vattenytan, stundom pä ett djup

frän 6—50 famnar. Där siiger den sig fast vid diverse före-

mäl ooh ligger säliinda länga stunder orörlig med stjärten

böjd intill vänslra sidan af kroppens framdel. I dess ventrikel

har man funnit lämningar af amfipoder hos större och co-

pepoder hos mindre exemplar.

Herr Bäck har hallit fisken under en veckas tid i ett

litet akvarium och därunder gjort nägra iakttagelser, som

kunna förtjäna att meddelas. Han skrifver härom: „Fisken

var i rörelse endast efter mörkrets inbrott och dess rörelser

under natten voro mycket lifliga och behagliga. Vid alla

hvilo-tillfällen begagnades sugapparaten, som verkade lika väl

pä poröst, slemmigt trä, som pä släta glaset. Att löstaga

djuret med fmgrarne rätt uppät Iät sig ej göra med mindre

än att detsamma blifvit dödklämdt. Att skjuta det nägot ät

sidan lyckades bättre. Det lossnade dä under ett knäppande

och tillika skärande Ijud. Om dagen höll fisken sig orörlig

och syntes föredraga att suga sig fast i lodrätt ställning pä

nägon upprätt stäende, vattendränkt träbit ; stjärten hölls vi-
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ken om kroppen. I ett litet tängknippe var den genom sin

färg ooh teckning ej lätt att taga reda pä. Nägon föda, i

form af märlor, vattensuggor etc. syntes den ej under de

ätta dygnen förtära. De rörformiga näsborrarna kunde vid

beröring in och utdragas, likasom tentaklerna hos en snigel".



Meddel. af Societas pro Fanua et Flora Fennica 17: 1892.

Bidrag tili kännedom om fiskarnas geo-

grafiska utbredning i ryskä Karelen.

Af

J. E. Rosberg.

(Meddel. den 5 December 1891).

Utsänd af Sällskapet för Finlands geografi imder som-

maren 1891, för att Öster om finska gränsen följa sträck-

ningen af Salpausselkä randmorän, var det ursprungligen

min afsikt, att, bredvid min egentliga uppgift, göra sädana

djurgeografiska anteckningar, som vore behöfliga för en mera

ingäende skildring af denna sä föga kända del af värt na-

turhistoriska omräde. Snart inseende omöjligheten att hinna

därmed, samlade jag under resans lopp nastan uteslutande

sädana notiser, som voro lättast att erhälla af befolkningen?

d. V. s. angäende fiskarna. Den ryskä karelaren är nämligen

nuförtiden mer fiskare än jägare ooh tili följd däraf, oveder-

sägligen mer tili biständ för en, som samlar ichtyologiskt

material, än för den, som t. ex. gör ornitologiska iakttagelser.

De trakter, i hvilka jag gjort minä iakttagelser, om-

fattas af de iitaf Mela geografiskt begränsade fiskprovinserna,

,,J.jtt«? dulces Lapponice rossice australis''\ ^^Aqicce dulces

Karelice horealis^'' och .,,Ärjuce ad lacum Onega pertinentes ^).

Dock har det icke värit mig möjligt, att inom dessa vid-

sträkta provinser imdersöka mer än vissa märkligare strätar.

1) A. J. Mela, Suomen Luui-ankoiset. Helsingsssä 1882. Kart. I.
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Dessa äro: den i Pielisjärvi genom Lieksajoki infallancle Lieksa-

sträten, tili hvilken de stora sjöarne i Repola socken höra:

den i Pielisjoki mynnande Koita-sträten, som tili största de-

len samlar sitt vatten inom Ilomants socken, men äfven har

nägra större källsjöar i södra Repola; den i nordvästra Onega

utmynnande Suunu-sträten ; den i nordvästra Seesjärvi rin-

nande Suontele-sträten; nägra af de strätar, som frän väster

infalla i Vygfloden; Kemijoki-sträten med dess bisträtar;

Ponkama-sträten, som utfaller i Hvita hafvet norr om Kemi

stad: Kieretti-sträten, som sänder sitt vatten tili Kantalahti

och Kouta-sträten, genom hvilken flera milsvida sjöar tömma
sitt vatten i den innersta Kantalahti. Men äfven inom dessa

strätar har jag hufvudsakligast iipptagit de större sjöarne

och de mindre endast i fall förhällandena i dem värit i nägon

män upplysande och uppgifterna värit nägorlunda tillförlit-

liga. hialles har jag antecknat 136 sjöar, älfvar eller äar.

I medföljande tabell äro alla sjöar, beträffande hvilka jag

gjort anteckningar, fördelade inom de särskilda strätarna.

Dessutom äro dessa sjöars ungefärliga storlek och djup, sjö-

malms förekomst, strändernas beskaffenhet samt fiskens af-

tagande i följd af särskilda för densamma ogynnsamma om-
ständigheter genom olika tecken äskädliggjorda. Detta borde

i nägon män ersättä bristen pä tillförlitlig karta.

De kartor, tili hvilka jag haft tillgäng — Landtmäteristy-

relsens generalkarta, skalan 1 : 400000 : Strelbitsky"s general-

stabskarta, skalan 1:420000; Inostrantseffs geologiska karta,

skalan 1 : 840000 samt de tili öfverskogvaktarene af rege-

ringen utdelade skogsrevier-kartorna, skalan c. 1 : 200000 —
äro samteliga sä ofullständiga eller oriktiga för dessa trak-

ter, att nägot klart begrepp om ifrägavarande strätar ur dem
svärligen kan fäs. Min pä anteckningar och kartskisser

grimdade karta är icke heller färdig, men kommer framdeles

att införas i geografiska sällskapets publikation „Fennia".

Sä vidt möjligt sökte jag naturligtvis vara närvarande

vid notdrägt eller nätupptagning samt att fä öfverskäda det af

fiskarene hemförda bytet. Nägot litet fiskade jag själf, men
största delen af minä uppgifter äro dock hämtade ur folkets

mun. Härvid har jag tagit medelvärdet af flere olika ut.-a-
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gor om samma sjö eller ock rättat mig efter clen mest för-

troende ingifvande meddelaren. I allmänhet känner dock

karelaren, som sagdt, utmärkt väl sin fiskfaima, ätminstone

de matnyttiga arterna, sä att föga skäl finnes att befara

större oriktigheter beträffande dem. Snarare kan detta vara

fallet beträffande de mindre, tili föda ieke använda, arterna,

Sälunda har jag skäl att antaga, att benämningen ,,kivlkala"

pä mänga orter utgör ett kollektiv-namn för ali slags bland

bottenstenar förekommande smäfisk, t. ex. Cotttis gobio, Co-

bitis barbatula och PJiorinus aiiihya.

Af de c. 6,900 arter ^) fiskar, som hittills äro kända frän

vär jord, hafva inalles 110 arter anträffats inom värt natur-

historiska omräde. Af dessa äro 31 uteslutande sötvatten-

fiskar, 13 dväljas säväl i sött som sait vatten 2). Bland dessa

44 arter har jag gjort anteckningar om de "23 arter, hvilka

veterligen förekomma i det undersökta omrädet.

Oaktadt detta läga artantal mäste sjöarne och älfvarna

i ryskä Karelen betecknas säsom fiskrika, i jämförelse med
vattendragen pä samma bredd i Finland. Men detta har sin

grimd uteslutande i befolkningens gleshet. Där en enda större

by ligger vid stranden af en mindre eller medelstor sjö, är

denna i regeln tämligen fiskfattig. Sädana sjöar äro Muu-

järvi, Rukajärvi, Jysk^^järvi m. fl. Afven stoekflötning har i

vissa älfvar verkat menligt pä fisktillgängen. Detta är mest

öfverklagadt vid Koitajoki, men äfven, ehuru med mindre

skäl, vid Kemijoki. Nägra grunda sjöar hafva under stränga

vintrar bottenfrusit, utan att fisk i nämnvärd grad ännu hun-

nit samia sig tili dem. Detta är fallet med Häräyslampi,

som förr var mycket fiskrik, och i hvilken nu endast Cotius

gobio anträffas.

Efter det inlandsisen dragit sig tillbaka frän detta om-
räde, voro naturligtvis alla slutna bäcken vattenfyllda, men
fisktoma. Längs de smäningom danade älfvarne och bäc-

karna hade fisken tillfälle att sprida sig tili de nybildade

1) A. R. Wallace. Die geogr. Verbreitung der Thiere. Dresdeii

1876, II, pag. 466—506.

-) K. E. F. Ignatius. Finlands Geografi. H:fors 1SS5. l:sta deleu,

2:dra häft. pag. 402.
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vattendragen. Men ännu en läng ticl framät torcle deras

existens hafva värit osäker, beroende af stark köld med ät-

följande bottenfrysning i de grundare bäckenen sanit tillfäl-

liga oscillationer hos isranden. Da isranden en längre tid

under sitt tillbakaryckande stätt i en flack bäge frän Koita-

järvi tili Kierettijärvi, blefvo de österut befintliga vatten-

dragen med ali säkerhet mycket tidigare fyllda med fisk, än

de vatten, som ligga innanför denna antagna isgräns. Ehuru

Salmo alpinus oeh Osmerus eperlanus hufvudsakligen före-

komma innanför denna isgräns och Leuciscus grislagine utom

densamma, kan man dock icke däraf sluta tili att dessa

ändmoränbildningar numera i nägon män utöfva direkt infly-

tande pä fiskarnas utbredning. Indirekt kan den dock toikas

hafva bidragit tili en sadan fördelning, enär lera har aflag-

rats i de yttre sjöbäckenen, medan de inres botten tili stor

del är täckt af grus och sand. Lerbottnen äro gynsammare

för uppkomsten af de alger och equiseter ^), hvaraf stämmen

tili Stor del lefver, medan de crustaceer, som bilda en huf-

vLidbeständsdel i rödingens och äfven i norsens föda, torde

hafva sitt rätta hemvist i de klara sjöarne innanför morä-

nen. Norsens och rödingens utbredningsomräde samman-

faller för öfrigt med platserna för sikens rikligaste förekomst,

hvilket kunde hafva en orsak däri, att sikyngel utgör en af

större röding -) och nors omtyckt föda. Dessutom är norsen,

säsom en migratorisk fisk, icke JDunden vid vissa vattendrag,

utan kan efter behof väljä sinä lekplatser.

För fiskarnas vertikala utbredning är jag ännu icke i

tilhälle att meddela bestämda sifferuppgifter. Sä mycket mä
dock antydas, att i norra delen af omrädet, i likhet med för-

hällandet i fmska Lappmarken, salmoniderna gä högst. Sä-

lunda fmner man i ett litet träsk, Kivakkalampi, uppe pä

krönet af Kivakkavaara „pientä lohta", hvilket icke kan vara

annat än Salmo exiox v, fario, enär bestämdt förnekades att

det skulle vara S. alpinus, Kivakkavaara säges i höjd icke

*) 'W'. Lilljeborg. Sveriges och Xorges fiskar. 3:dje delen. Upsala

1891, pag. 206.

') Filip Trybom. lakttagelser oin tisket i Ume-lappmarker. Nord.

Aarsskrift for Fiskeri, 1883, pag. 301.
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mycket understiga den närbelägna 1745 fot höga Nuorunen^)

och mäste man säledes antaga att bäckforellen här anträffas

pä en höjd af minst 1,000 fot, ett tai, som likväl betydligt

öfverträffas i finska Lappmarken. Söderut ser man gäddan

gä högst. I Kaunisjärvis kristallklara vatten, uppe pä den

höga grusryggen Kaunisselkonen, säges, märkvärdigt nog,

utom gädda äfven aborre, mört, gers, lake och stensimpa

förekomnia. Själfmant hafva icke dessa, ätminstone under

nuvarande vattenniväförhällanden, kunnat komma dit, utan

fär man antaga, att äggen blifvit burna af simfäglar eller

vattenskalbaggar ^).

Kändt är, att fiskarnas färg beror af det vattens be-

skaffenhet, i hvilket de lefva. Större kontrast i färgtecknin-

gen hos en och samma art än den, de aborrar visade, hvilka

jag uppfiskade ur Naisjärvis bruna kärrvatten och den klara

moränsjön Songarvi, kan man knappt tanka sig. Medan hos

de förra tvärteckningen icke alls kom fram, rygg och sidor

voro svartbruna med en svag Ijusning pä buken och den

röda färgen pä biik- och analfenorna knappt var märkbar, voro

de senare synnerligen bjärt tecknade, i synnerhet a nämnda
fenor äfvensom stjärtfenan, hvarjämte de mörka tvärban-

den voro skarpt tecknade pä den nastan skimrande griind-

färgen. I allmänhet hafva sjöarna ytterom den omtalade

isgränsen mörkare vatten och sälunda mörkare tecknad fisk.

Undantag göra dock den stora Voijärvi med sitt klara vat-

ten och den längsmala Siikalampi, där siken är „hvit som
snö". I de sjöar, där mycket sjömalm finnes, har vattnet

en rostbrun färg och fiskarnas färgteckmng är mycket mörk.

Sädana sjöar äro t. ex. Koitajärvi och Pieninkäjärvi. Frän

denna regel afviker den större Ladvarvi, som, oaktadt sjö-

malm uppgifves förekomma där, har klart vatten och täm-

Hgen grannt tecknad fisk. Man kan sälunda vänta, att i

hvarje mindre vattensamling med kärromgifningar finna

mörkt tecknad fisk 2), medan i smärre sjöbäcken med mo-

^) I. J. Inberg. Suomenmaan kartasto. 1878.

-) Wallace cit. arb. I pag. 36.

^) I Haukilampi finnes dock, oaktadt kärrsträuder innesluta den,

gädda sä „ljus som lax", antagligen en följd af i den framkvällande källor.

12
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eller moränstränder densanima uppträder i klara färger. I

de större sjöarna anträffas den Ijiisaste fisken i allmänhet i

de djupaste sjöarna.

En del fiskar variera betydligt i afseende a storleken i

de skilda sjöarna. I hvad män denna beror af bottnens och

strändernas beskaffenhet och däraf förorsakad större eller

mindre trefnad för de växter och djur, af hvilka fiskarna

lefva, är svärt att afgöra. Af nägra exempel vore man dock

frestad alt draga den slutsats, att sik och lake blifva störst

i de djupaste, men tillika med klart vatten försedda sjöarna,

da däremot den största braxen anträffas i grunda, nied gräs-

rika stränder försedda sjöar. Sädana exempel vore:

Kiirenjärvi \ mostränder, klart vatten; siken uppgifves vara

Kuorijärvi j mycket stor.

„ , ,. i Uniisjärvi. Siken bUr ända tili 3 kvarter läng.

I
Siikalampi. Sik af 30 fl vigt fängas ofta.

Voijärvi. Lakar (och gäddor) vägande 2 LS" äro

icke sällsynta ^).

Tiiksajärvi.

Djupa sjöar

med klart

vatten. Songarvi.

Tuoppajärvi.

Mycket stor lake uppgifves före-

komma i dessa sjöar.

Delvis gras-),-, | Braxen mycket stor och tet.

•1 X •• 1 r
Boiariseniarvi.l ,^„.. , „ „ ,

nka stränder.
J i

(-^tammen stor, ai en tots

Grunda, med / Momsarvi. j längd.)

gräsr. stränd. \ Paioksarvi. Braxen ända tili 2 kvarter hög.

Nägra skarpa gränser för fiskarnas utbredning inom de

skilda strätarna kan man icke draga. Oftast anträffas ett

omrädes arter sparsamt i närliggande strätar och kunna tili

och med förekomma allmänt inom ett för arten egentligen

främmande omräde, ifall omständigheterna äro särdeles

gynsamma. Ett sädant utbyte af arter kan ofta äga rum i

tvenne eljes skarpt skilda strätars källtrakter. Känneteck-

nande för ryskä Karelens vattendrag, liksom i öfrigt i alla

lägländer med färska glaciala spär, är saknaden af utpräg-

lade vattendelare. Under vären kunna sälunda t. ex. tvenne

^) Det berilttas, att man engäng tangat en lake, hvars lefver viigde

lika mvcket som en kolefver.
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strätars källsjöar stä i samband nied hvarandra, iiien pä

öfriga tider vara fullkomligt ätskilda. Sädana sjöar äro Lei-

viskärvi, som hör tili Ponkama-sträten, och Tuoppajärvi, som
hör tili Kouta-sträten. Huruvida äfven mellan Leiviskärvi

och den tili Sompa-sträten hörande Vuotankijärvi vattenför-

bindelse har ägt riim är osäkert, men dock antagligt. Lei-

viskärvi har sälunda i likhet med Tuoppajärvi mört och id,

hvilka saknas i Ponkama-sträten för öfrigt; i likhet med Vuo-

tankijärvi saknar den däremot nors, som äter förekommer

i Ponkama-sträten.

De inom omrädet lörekommande arternas horizontela

utbredning skall här i korthet skisseras; de närmare detal-

jerna läsas ur medföljande tablä.

Perca fiuviatilis är allmän öfver hela omrädet. Ställ-

vis är den rikligt förekommande. Endast frän öfre Tschirkka-

kemijoki är den antecknad säsom sparsamt förekommande. I

Häräyslampi, som värit bottenfrusen, i Kivakkalampi, där en-

dast bäckforell anträffas, och i Haukilampi, hvars enda art

gäddan är, saknas den fullkomligt. Aborren är i mänga sjöar

sä föga skygg, att den tager pä drag en famn ilrän bäten.

Nedanför forsar har jag tili och med fätt den pä drag strax

invid bäten. Aborren utgör en af de viktigare matfiskarna

för Karelen. Den fängas mest med nät. Ahven är befolknin-

gens namn för den öfver hela omrädet. Smä aborrar kallas

tuppisia.

Acerina cemua är äfven allmän öfver hela omrädet.

1 nägra smärre sjöar saknas den dock. Den skattas föga

af befolkningen, och kallas kiiski i norra delen, jorssi i södra

delen af omrädet.

Lucioperca sandra förekommer undantagsvis inom om-

rädet. Längre söderut, i Ladoga och de djupare sjöarna i

Olonetska guvernementets södra del, säges den vara allmän.

I de smä vattendrag, som mellan Jyskyjärvi och Paanajärvi

byar utfalla i Kemijoki, uppgifves den dock med säkerhet

anträffas. Sväfvande är uppgiften att den äfven skuUe fin-

nas i Pääjärvi. I norr känner man den under namnet kuha,

i söder användes dess ryskä namn.

Cottus gohio är ganska allmän öfver hela omrädet.
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Endast Iran nägra sjöar liar jag icke fätt säker uppgift om
dess förekomst. Den gär öfver alit under namnet Jävikala.

Oasterosteus inimjitius är för mig uppgifven frän den

i nordvästra Seesjärvi infallande Laasari-sträten, frän Onto-

jokis omräde, frän Kemi-strätens större sjöar och endel af

dess tillopp frän söder samt slutligen frän de nordligare

sjöarna i Koiita-sträten. Huruvida dess utbredningsomräde

härmed är uttömdt är osäkert, men visst är att befolknin-

gen pä de flesta ställen icke observerat den. En förväxling

med O. aculeatus kan möjligen ifrägakomma. Spiggen be-

nämnes i norr kärt^cJiä. i söder rautakala ooh koliuka ^).

Lota niaculosa är allmän öfver hela omrädet, Den
anträffas, som nänidt, stundom i jättelika exemplar och före-

kommer rikligast i omrädets nordligaste sjöar, där tillgängen

pä nors, dess älskhngsföda, är stor. Den skattas högt af

befolkningen och fängas mest med ryssjor. Den kallas öfver-

allt tili matikka.

Pleuronectes fiesus hör säsoni en saltsjöfisk icke tili

detta omräde, som omfattar idel färskvatten. Emellertid be-

skrefs för mig en fisk frän Suunu-sträten och Pällärvi sjö

vid Pyhäniemi i Petrosavodsk socken, kallad jäällä, som en

platt bottenfisk med den imdre sidan Ijusare, den öfre mör-

kare. Man mäste sälunda antaga denna vara vanliga flun-

dran. Att vanliga flundran anträffas i sött vatten är alls

icke sällsynt. Lilljeborg -) omtalar flere exempel härpä, och

omnämner, att de i färskt vatten förekommande icke blifva

sä Stora som i hafvet. Fallet är ocksä att denna ,,pällä"

beskrefs som c. 1 kvarter läng. Mela ^) omtalar en förmo-

dan att lisken skiille förekomma i Ladoga. Därifrän skulle

den icke hafva svärt att stiga tili Onega och Pällärvi. Egen-

domligt nog heter Pällärvi (=Pälläjärvi) pä ryskä kartor IIfl.iio-

3epo. Detta namn kan visserligen vara det samma som Päl-

lärvi med ryskt iittal, men äfven härledas frän IlaJiBH = rö-

ding. Nu kallas vanliga flundran enligt Mela pä en del orter

i Finland Maarian kala. Men i Kuittijärvi uppgifves finnas

^) Af det rvska KOjiiouiKa.

'-j W. Lilljeborg. Cit. arb. II pag. 383.

3) A. J. Mela. Cit. arb. pag. 306.
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Maariankala, hvilken dock, enligt beskrifningen, af mig förts

tili laxfiskarna. Nägon namnförväxling mäste här äga rum,

da föga troligt är att den ganska skarpt iakttagande kare-

laren kunde förväxla en flundra och en laxart.

Cobitis harhatula förekommer troligen inom omrädet,

men jag har icke lyckats erhälla säkra uppgifter om den.

Skäl finnes dock att antaga, att den jämte Cottus gohio föres

iinder benämningen klvikala.

Phoximis aphya uppgafs förekomma endast i de större

sjöarne vid mellersta Tschirkkakemijoki. Den gär där under

namnet Jwrpesmaimo, blilVer 3—4 tum läng och användes

tili föda.

Leiidscus rutilus förekommer allmänt eller för behof-

vet tillräckligt i Koita-sträten, i Lieksa-sträten, med midantag

af Aimojärvi och Pyörykkä, i Suunu-sträten, i Seesjärvis

N. W. tillflöden, med undantag af Voijärvi och den derifrän

rinnande Tjuurijoki, i Vygflodens västra tillflöden, med undan-

tag af Ondarvi och i Kemijokis omräde, med undantag af

huf\aidsträten frän Keskikuittijärvi nedät. I Tschirkkakemi-

joki anträffas mörten icke nedanför Satasaari älfförgrening,

par mii ofvanom Jyskyjärvi by. — I hufvudsträten uppät

mot fmska gränsen är den sällsynt och saknas i Vuotanki-

sträten. Den förekommer sparsamt i Kieretti-sträten, allmän-

nare i Kouta-sträten. Mörten utgör en viktig beständsdel i

befolkningens föda. De exemplar, jag säg, voro ofta betyd-

ligt större än den fmska mörten. Den benämnes särki öfver-

allt. Smä mörter kallas littisiä.

Leiiciscus grislagine förekommer i södra och mellersta

delen af omrädet, men äfven där mycket ojämnt, ingenstädes

rikligt, pä nägra ställen allmänt och saknas ofta pä länga

sträckor. Talrikast förekommer den vid mellersta Tschirkka-

kemijoki, dock icke ens där i aUa sjöar. Den finnes vidare

i de flesta tili Lieksa- och Suontele-sträten hörande sjöar,

men blifver alit sällsyntare mot Hvita hafvet. I vattendragen

kring mellersta Kemijoki är den ännu föremäl för fiske

Den är sälunda utbredd hufvudsakligast i kärnan af det un-

dersökta omrädet. Jag har antagit att den i Onto-sträten

förekommande ,,säynäänpoika'' är identisk med stämmen^
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Dess vanliga namn är kotinainen eller korpein. Stäniinen

fas mest med not.

Leuciscus idus är utbredd öfver hela omrädet, dock i

fä sjöar förekommandc rikligt. Den torde knappast saknas

i nägon af de större strätarna, men gär säilän upp tili käll-

sjöarna, ofta besöker den smärre sjöar, som ligga invid

hufvudsträten, isynnerhet om de äro förenade med denna

genom lugnt flytande äar med rik vattenvegetation. Mot

norr blir dess förekomst emellertid sparsammare. Den fän-

gas i ett slags ställningar, liknande de för laxpator, i hvil-

kas öppningar ryssjor instickas. Iden värderas högt af be-

folkningen, hos hvilken den i norr gär under namnet säynäs,

i Söder säyneh.

Abramis brama har ungefär samma utbredning som

iden, men förekommer i allmänhet mer sparsamt, utom i

för den särdeles gynnsamma sjöar, säsom den vegetations-

rika Ruoksarvi. Än mindre än iden gär den högt upp i

strätarna. Mot Öster och sydost tyekas vattnen vara mer

gynnsamma, mot norr ooh väster synas de djupa klara sjö-

arne vara mindre lämpade tili vistelseorter för den. I den

fiskrika ödemarkssjön Vuolomajärvi har förr funnits mycket

braxen, men nu, antagligen genom ökandet af nägon dess

fiende, tagit slut. Braxen fängas hälst med nät. Dess fett

är särdeles goiiteradt. Benämningen lahna är känd öfver

hela omrädet.

Alburnus lucidus är utbredd endast i södra delen af

omrädet, anträffas icke i Kemijokis hufvudsträt, ej heller

norr om densamma. Inom detta utbredningsomräde häller

den sig hälst i de större sjöarne och tyckes undvika smärre

skogssjöar. Löjan värderas föga som födoämne. Den kallas

salakka i norr, salatji i söder och salukki i Öster.

Salmo salar ^) anträffas i Seesjärvi, i Kemijokis hutvud-

^) Beträffande laxartenia vidläder osäkcrhet de erliällna uppgif-

terna. I södra delen af omrädet gä alla laxarter under benämningen

lohi, i Korr har man nog olika namn för dem, men dä min vistelse där

inträftade under höbärgningstiden, kunde jag blott af starkt saltade

exemplar draga slutsatser om, hvilka arter motsvarade de öfliga be-

nämningarna. I medföljande tableau har jag därför, mycket pä mäfä,

upptagit de forellvarieteter, som jag trott motsvara folkets olika laxarter.
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strät, i Kieretti-sträten och i Kouta-sträten. Mela ^) omta-

lar, att de stora laxpatorna vid Kouta by skulle hindra blank-

laxen att stiga upp ända tili Kuusamo vattnen. Möjligt är

dock att de i Tuoppajärvi och Pääjärvi förekommande

fiskarna pä nägot sätt undsluppit faran, eller kvarstannat,

eller äro sterila och sälunda icke vandrande ^), ty det för-

säkrades, att de äro dylika, som de i älfmynningarna och

hafvet förekommande „stora laxarna". Den kallas ocksä

^^suuri lohi'-'-. I Kemijokis nedre del (nedanför Uschmakoski)

samt i Ala-Kuittijärvi (ehuru sällsynt) anträffas s. k. songa,

hvilken äfven torde vara identisk mcd blanklax. I Pistokoski,

Pääjärvi och Oulankajoki är tillgängen pä lax störst. I syd-

östra Tuoppajärvi fas ofta 24 ??:s lax.

Sahno eriox förekommer sparsamt i Koita-sträten och

allmänt i Lieksa-sträten samt i Voijärvi, Seesjärvi och Jol-

marvi; i Kemijokis hufvudsträt samt i vissa af Kouta-strä-

tens sjöar. Varieteten S. trutta torde motsvara den magra

s. k. koJikalohi i Lentierajärvi och kuuja i Kemi- och Kouta-

strätarna. I dessa nordliga vattendrag användes stundom

äfven benämningen taimen. Maariankala och lohi (i södra

delen af omrädet) har jag ansett motsvara varieteten S. la-

custris., pieni lohi däremot varieteten S. fario. Rikligast

torde forell förekomma i Sunnansalmi i Lieksa-sträten. I

Ohta- och Pistojärvi fängas mest 5 ^:s forell, i Karkia- och

Suuluajärvi bhr den mest af 10 S':s vigt. I Koitajärvi fmnes

forell endast i närheten af utloppet.

Salmo alpinus fmnes endast i Kuittij arvet och delar af

Kemijoki samt i de flesta bland Kouta-strätens sjöar. Vid

Paanajärvi by uppgifves den vara mycket liten, under ett

kvarter läng. Den kallas allmänt nieräis. I närheten af haf-

vet säges den gä under namnet goltscha.

Osmerus eperlanus fmnes i Kemijokis hufvudsträt, i

Ponkama-, Kieretti- och Kouta-strätarna. Nors fängas om
vären i myckenhet med not. Namnet kuore eller kiioreh är

kändt i hela dess utbredningsomräde.

') A, J. Mela, cit. arb. pag. 340. ,

-) Gösta Sandman & O. M. Reuter. Finlands liskar, häft. VI,

pag. 5. H:fors 1885.
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Thijmallus vulgaris förekommer tämligen sparsamt i

de södra strätarna, nied undantag af Lieksa-sträten. Redan

i nedra Tschirkkakemijoki blir den allmännare och ((irekom-

mer rikligast i Kemis hufvudsträt. Längre mot norr finns

den i alla stora sjöar oeh strömmarna samt älfvarna dem
emellan utom i Ponkania- och Kierretti-strätarna. Harjus

är den sedvanliga benämningen.

Coregonus — i de flesta fall troligen lavaretus — är

tämligen allmänt spridd öfver hela omrädet. Endast i smärre

skogssjöar saknas den samt dessutom i hela Sompasträten.

En del af Onto-strätens sjöar samt Kieretti-sträten och Tuoppa-

järvi äro särdeles rika pä sik. Siken utgör ett viktigt bidrag

tili befolkningens föda och skattas högt. Den fängas mest

med not. Siika är det allmännaste namnet; nägot mer än

ett kvarter läng sik kallas i Lentierajärvi siikanen och säges

motsvara benämningen tuppisiika i Finland, hvilken äter,

enligt Mela, äsyftar medelstor sik. Smä sikar kallas äter

kilosta ^).

Coregonus alhula är tämligen allmänt spridd öfver hela

omrädet, men tyckes, ocksä den, undvika smärre skogssjöar,

I Lieksa- och Koutasträtarna förekommer den i nägra sjöar

rikligt. Här liksom äfven i Finland tyckes muikkans storlek

vara beroende af vattendraget, i hvilket den vistas, och födan,

den har att tillgä. I mänga sjöar skiljer man mellan tvä olika

slag af muikka: den större, som stundom öfvergär ett kvar-

ter i längd, och den mindre, som nägot understiger ett kvar-

ter. Detta är synnerligast fallet i Tuoppajärvi, Ylikuittijärvi,

Pisto-sträten, Tungu- och Koivuniemenjärvi. I en del sjöar

anträffas endast den större muikkan, i andra endast den min-

dre. I Tuoppajärvi t. ex. fäs den större muikkan höstetid,

den mindre vanligen under sommaren med not. Den större

kallas äfven i dessa trakter lehtimuje, den mindre hieno-

mtije. Smä muikkor kallas äfven huttisiä. Där endast ett

slag förekommer, användas benämningarna muikku, muje

oeh mujeli. Den i mellersta Tschirkkakemijoki och Lietma-

^) Säsom redan niiinndes varierar siken betydligt i olika vattendrag.

Att afgöra, i hvad män dessa olika former motsvara de „arter" man
uppställt, har icke värit mig möjligt.
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joki förekommande .^silanpolka'''- torde vara identisk med den

större muikkan.

Esox liicius är synnerligen allniän i alla vattendrag,

utom Alilampi. Den är befolkningens viktigaste matfisk och

i torkadt tillständ en af dess fä exportartiklar. I Kemijoki,

Voijärvi m. fl. fängas ofta gäddor af jättelika dimensioner,

och i ensamma skogssjöar, säsom Pieninkäjärvi och Alanen-

järvi, formligen vimlar det af gäddor. Gäddan täs mest med
nät, pä drag tager den säilän.

Petromyzon fiuviatilis (eller möjligen branchialis) före-

kommer i Piismajärvi, Alakuittijärvi, Kemijoki och Jysky-

järvi. Den användes ej tili föda. Dess gängse namn är

likaviuna.

Enär sälunda en tämligen skarp gräns förefmnes, ä ena

sidan mellan cyprinidernas hufvudsakliga utbredningsomräde

och ä andra sidan de vatten, där salmoniderna talrikast före-

komma, och denna gräns i det närmaste gär strax söder om
Kemijokis hufvudsträt, vore det skäl att dela den stora, af

Mela beskrifna provinsen 17 — Aquce dulces Karelice rossi-

cce — i tvenne, den södra, för hvilken benämningen Aquce

dulces Karelice rossicte lämpade sig och den norra omfat-

tande Kemijokis hufvudlära, för hvilken jag ville föreslä be-

nämningen Fluvius Kemijoki Karelicus. Den förra, cypri-

nidernas pr ovins, skulle da karakteriseras pä följande sätt:

Leuciscus rutilus allmän; L. grislagine, L. idus, Ahramis

hrama och Alburnus lucidus tämligen allmänna; Salmo eriox

och TJiymallus vulqaris sparsamt förekommande; S. salar

mycket sällsynt ; S. alpinus och Osmerus eperlanus saknas.

För den andra, salmonidernas provins, finge man följande

karakteristik : TJiymallus vulgaris allmän; Osmerus eperlanus,

Salmo salar, S. eriox, Leuciscus rutilus och L. idus tämli-

gen allmänna; 8. alpinus, Ahramis hrama och L. grislagine

sparsamt förekommande; Alhurnus lucidus saknas.
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Innehällsförteclsning.

Förord.

lakttagelseomrädets topografi och de olika ständorternas fägelfauna.

De skilda fägelarternas förekomst och häckningsförhällanden jämte

oologiska och andra iakttagelser.

Sammandrag af föregaende afdelning.

Förteckning ötver de fageJarter, som häcka pä närmaste fastland, men

ej blifvit funna pä Karlö.

Förteckning öfver de skilda fägelarternas folknamn.

Anteckningar om flyttfäglarnes ankomst tili Karlö, hufvudsakligast för

aren 1890 och 1891.



FÖrord.

Efterföljande uppsats utgör resultatet af nägra somrars or-

nithologiska studier pä den utanför Uleäborg belägna ön

Karlö. Hittills har ön i naturvetenskapligt hänseende blifvit

undersökt endast af Br. F. Nylander, som sommaren 1856

under en kortare tid vistats pä ön och i en förteckning^)

öfver „foglar, som förekomma i trakten af Uleäborg" lemnat

nägra helt korta notiser om särskilda fägelarters förekomst

pä ön. — Sedän dess synes dock fägelfaunan pä ön er-

hällit en hei mängd nya representanter och en undersökning

af densamma, säsom ett bidrag tili kännedom af norra Öster-

bottens fägelfauna, synes mig därföre berättigad. — Alla

iakttagelser, där ej annorlunda omnämnes, äro gjorda af

undertecknad. Hvad systematiken vidkommer, har jag följt

den i Mela's ,,Suomen Luurankoiset" gifna uppställningen.

Förf.

1) Publicei-ad i Bidrag tili Finlands Natiuk. h. II, s. 81—85.
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fagelfauna.

Bland de öar, som tili ett relativt fätal bilda en gles

skärgärd längs kusten af Bottenhafvet frän trakten af Brahe-

stad upp tili Torneä, intager Karlö genom sin storlek främsta

rummet. Ön, som befinner sig ungefär 4 sjömil vesterut

frän Uleäborg, beräknas hafva en längd af ungefär 2 mii

frän norr tili söder samt lika mänga mii pä längsta distansen

frän vester tili Öster. I den tid som är bestär Karlö af en

enda sammanhängande landmassa med smärre insjöar och

bäckar, med längt inskjutande vikar och uddar af relativt

Stor utsträckning. Men sä bar ej alltid värit iörhällandet.

Annu lefva pä ön personer, som komma ihäg den tid, da

med ön numera sammanhängande dolar bildade själfständiga,

frän den egentliga moderön ikarpt afskilda öar. Sädana äro

de med hufvudön numera fast förenade delarne Santonen

(Sandön) och Hanhinen (Gäsön). För nägra tiotal är sedän

bestod det nuvarande Karlö säledes af 3 större öar: Hai-

luoto (egentliga Karlöj, Santonen och Hanhinen, samt nägra

smärre holmar i Hanhinens omedelbara närhet. Men som

en följd af strandliniens successiva förskjutning, inträffade det

snart, att Santonen och Hanhinen förenades med hufvudön.

Denna förening är fullständig, hvad förhällandet emellan

Santonen och egentliga Karlö angär. Däremot förefinnes ännu,

som en rest af det forna hafvet, emellan Hanhinen och den

egentliga ön ett sund af obetydlig bredd, som vid högt vatten-

ständ faktiskt skiljer Hanhinen frän Karlö, vid lägt valten-

ständ äter är nastan uttorkadt. Nägra frän Hanhinen ännu

iör nägot ärtionde sedän skilda öar äro numera vid vanligt

vattenständ äfven förenade med Hanhinen.

Karlö med sin relativt obetydliga höjning öfver hafis-

ytan mäste naturligen anses först ganska sent hafva fram-

födts ur Bottenhafvet. Ännu i den dag som är pägär en
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ständig pänytttödelse, i det att genom strandliniens för-

skjutning ärligen ett nytt, ganska betydligt bälte strand till-

kommer, pä samma gäng naturligtvis hela öns höjd öfver

hafsytan äfven ökas. Säsom en naturlig följd af denna

höjning och däraf följande ärliga tillandning framgär det

faktum, att de olika lokaliteterna bilda koncentriska, mer
eller mindre skarpt markerade ringar eller vegetationsbälten

omkring den eller de först ur hafvet uppstigna, nu följakt-

ligen högst belägna punkterna pä ön.

Säsoni hufvudstomme för ön mäste man betrakta de

högre belägna, i flere olika riktningar sig sträckande äsar,

som förefinnas pä öns midt. Dessa mäste naturligen anses

som de delar af ön, hvilka först framfödts ur hafvet. Men

pä samma gäng vattnet emellan dessa äsar sä smäningen

sjönk undan, qvarblef dock i fördjupningar dem emellan större

eller mindre vattensanilingar, som i sin tid utgjort sjöar af

relativt stor iitsträckning. Annu i dag förefinnas dessa sjöar

tili ett ganska stort antal (omkr. 40), ehuru deras areal, i

samma män som de omgifvande stränderna alltmera in-

kräktat pä vattenbassinen, förminskats och gifvit upphof tili

kärr af ganska stor utsträckning. Dessa ofvannämnda äsar

sträcka sig i hufvudsakligen 2 olika riktningar. Pä öns norra

och södra delar gä dessa undulerande äsar i riktning frän

Öster tili vester, pä öns vestra och ostliga delar däremot

frän norr tili söder. Vegetationen pä dessa äsar erbjuder

ögat knappt nägon omvexling, ty jordmänen, som nastan

uteslutande utgöres af ren, grof sand med ett tunt humus-

lager endast här och där, är ej i ständ att närä en rikli-

gare flora. Marken är tili öfvervägande del betäckt med ett

mäktigt iager af Cladonia rangiferina & alpestris, och öfver-

gär smäningom genom de humusrikare sluttningarna i de

emellan äsarne belägna kärrens rikare växtlighet. Utom

Cladonia är det nastan endast Pimis silvestris, sora ur den

magra jordmänen förmär hemta en för sin utveckling till-

räcklig näring. Pä sinä ställen, där humusrikare jordlager

omvexla med de sandiga, uppnär tallen en aktningsvärd höjd

och groflek, men i allmänhet är dess habitus, i synnerhet

närmare stränderna, läg, tjockstammig och lätt öfvergäende
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i en busklik växtform. — I öfverensstämmelse med deii torf-

tiga växtligheten har äfven fägelfaunan relativt fä repre-

sentanter alt uppvisa. Karakteristisk för denna ständort är

Fringilla mo)Uifrinf/illa, som ställvis förekommer ganska all-

mänt. Öfriga representanter för denna ständort äro

:

Allmänna: Corviis corax,

Loxia curvirostra,

Falco cesalon,

Pandion haliaetus.

Sällsynta: Luscinia phoenicnrns,

Miiscicapa grisola,

Aqiiila^ Haliaetus.

En gäng anträffad (som häckfägel) är:

Plectrojyhanes nivalis.

Som redan blifvit nämndt, intaga de emellan ofvan-

beskrifna höjdsträckningar belägna karren och de tili dem
hörande försumpningarna en betydlig del af öns areal. Utan

tvifvel hafva dessa kärr för ej sä alltför länge sedän utgjorts

at sjöar af relativt stor utsträckning; därom vittnar exempel-

vis det faktum, att befolkningen än i dag benämner ett

stort, hela Hanhinens inre upptagande kärr Hanhisjärvi.

Numera hatva dock de engäng ganska stora sjöarnes areal

under ärens lopp blifvit alltmera decimerad ooh karren in-

taga en dominerande ställning pä ön. Pä ett bottenskikt af

Sphagnum, Polytrichuni och andra mossor har sä smäningom
utvecklat sig en ganska riklig vegetation, som synnerligen

bjärt afsticker mot de omgifvande sandmoarnes sterila flora.

Pä kärr af yngre datum ser man ännu blott cariceet%

gramineer ooh Salix-^dYiQv, som hufvudsakliga representanter

för den högre floran; men sä fort karren ernätt en mindre

grad af fuktighet, tillföras vegetationen snart nya repre-

sentanter ur de högre fanerogamernas leder. Pors, ai ooh

björk fmna en passande växtplats pä de högre belägna

tufvorna, och det dröjer ej länge, förrän granen i mäktiga

beständ deltager uti skapandet af denna ständorts fysionomi.
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Säsom naturligt är, utgöres fägelfaunans representanter

pä denna lokalitet tili öfvervägande del af arter ur vada-

renas och simfäglarnes stora grupper.

Karakteristiska för de öppna karren äro:

Orus communis och Anser cinereus

samt Larus argentatus (pä Hanhinen).

Talrika äro följande arter:

Motacilla flava v. borealis, Totanns glareola.

Telmatias gallinago^

Mer eller mindre allmänna äro:

Turdus iliacus, Parus horecdis^

Fringilla linaria, Emberiza schoeuicliis,

Falco peregrhnis, Telmatias galUmda.

Vid de större eller mindre sjöarne, som oftast intaga

kärrens midt, häcka:

Spatiila clypeata, Anas boschas^

Colymbus arcticiis, „ penelope,

,, lumme, ,, crecca.

I den dunkla granskogen slär lalltrasten (Turdus mu-

sicus) sin drill, och där kan man ätven fä höra Sidensvansens

{Bombycilla garrnla) lätt igenkännliga stämma.

En öfvergängslokal emellan de sterila moarne och de

vattensjuka karren bilda de med vacker blandskog, tali,

gran, björk och sälg, bevuxna sluttningarna pä sandmoarnes

sidor. Dels tili följd af den omvexlande och leende vegeta-

tionen och väl äfven tili följd af det närä tillträdet tili dricks-

vatten trifvas här ganska mänga fägeiarter:

Tetrao iirogalhis, Pyrrhula nibicilla,

,, tetrix, Loxia airvirostra,

Lagopus albus, Picus marthis (sälls.),

Burnia idula (sälls.), Picus major^

Syrninm, funereum ('sälls.), Asio accipitrinus

samt mycket ofta som häckfogel Oidemia fusca.

13
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Ganska allraänna äro vidare pä denna lokalitet:

Luscviia i^hcenicurus^ Muscicapa grisola,

Parus boreaUs, Anthus trivialis^

Fringilla cmlebs, Fringilla Unaria,

Iijnx torquilla.

Tili de nu beskrifna lokalerna, hvilka bilda sä att

säga grundstommen af ön, ansluter sig som ett koncentriskt

bälte en lokal af betydligt yngre älder och med en särdeles

leende karakter. Genom menniskohandens inverkan har

nämligen detta löfskogsbälte fätt utseendet af en nastan

alltigenom Inndartad park. Vegetationen utgöres tili hufvud-

saklig del af Betula alha^ Alnus incana och diverse Salix-

arter. Pä norra delarna af ön, som största delen af äret

äro utsatta för nordanvinden, förefinnes knappt nägon annan^

än nu beskrifva vegetation. Men sä snart man nalkas öns

sydligare delar, fängslas ögat af en päfallande, mera yppig

och sydlig karakter i växtformer. Här är skogen tili stor

del iippblandad med ädlare trädslag. Sorhns aucuparia^ Po-

pidus tremula^ Primus padus jämte höga och frodiga örter

(Angelica, Epilohium o. s. v.) bidraga tili att gifva lokali-

teten en sydlig prägel. Ofverallt förefinnas dessutom pä

denna lokal kring hela ön större eller mindre, längsträckta,

med hafsstranden parallela vattenlaguner, som med sitt vatten

och sinä med högt gräs bevuxna stränder naturligen mäste

locka en stor mängd lagelarter att här siä sig ned och

häcka. Pä södra delen af ön finnas dessutom flere sjöar af

alldeles särskild beskaffenhet. De af naturliga ängar be-

stäende stränderna äga en växtlighet, som tili största delen

bestär af gräs och halfgräs samt afbrytes af här och där

stäende grupper af björk, ai ochvide. Närmare sjöstranden

förbytes ängens växtlighet i en alit gröfre pAra/7;;«Yes-vege-

tation, som tilltager utät sjön och i dess vatten bildar oge-

nomträngliga phragmites-skog^nT af betydlig höjd. Utom

Phragmites uppträder äfven Scirpus lacustris ganska ymnigt

och gör i förening med diverse Potamogeto)i-arter dessa

sjöar tili omtyckta häckplatser för diverse vadare och sim-

fäglar. Förekomsten af en riklig mängd crustaceer och
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mollmcer torcle äfven i ej ringa grad bidraga tili att göra

lokalen omtyckt.

Sedän vi nii beskrifvit det lundartade löfskogsbältet

med dess egenheter, skola vi efterse, hvilka fägelarter, som
valt detsamma tili sin uppehällsort.

Allmänna i löfskogen äro:

Saxicola rubetra, Fringilla coelebs,

Turdus iliacus^ ,, linaria,

„ pilaris, Cuculus canorus,

Phyllopseustes trochilus^ Oidemia fiisca^

Anthus frivialis, Mergus serrator.

Corvtis eornix^

Sällsynta äro:

Sylvia curnica, Sylvia hortensis,

Emheriza schceniclus.

Vid de smärre lagunerna häcka:

Anas boschas, Telmatias c/allinago,

„ penelope, „ qallinula.

„ crecca^

Vid de nyssnämnda smä sjöarne pä södra delen af

ön är fägellifvet särdeles lifligt.

Pä strandängarne äro vanliga:

PhtjUopseustes trochilus, Anthus pratensis,

Motacilla Jiava^ Numenius arquafa,

Totanus calidris, Anas acuta.

Bland vide och albuskarne häcka:

Saxicola ruhetra^ Turdus iliacics,

Anas penelope^ Spatula clypeata.

I den höga Phragmifes-xassen finna Emberiza schceni-

clus och Calamoherpe schoenobcenus goda gömställen för sinä

nästen. Där häcka äfven Ortygometra porzana samt Fuli-

gula cristata^ marila och ferinä (sällsynt). Ute pä den gun-

gande vattenytan häcka Podiceps gnseigena och auritus, pä

flagor af phragmites och scirpus, men äfven fiillkomligt fly-
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tande pä vägorna, bygga Larus minutus och rkUhindus sinä

bon. Skjuter nägon större sten upp ur vattnet, kan man
vara säker pä, att nägot par Lams canns där byggt sitt

näste.

Följer sä det sista växtbältet, själfva hafsstranden. Da

densamraa naturligtvis är yngst af alla lokaliteter pä ön,

hafva här ej ännu nägra buskar och träd fätt fottäste. Vid

öfvergängen tili sist beskrifna lokal och som utposter af den-

samma uppträda Alnus och Salix-hu^skdiV. Och i samma
män som hafstranden ur vägorna eröfrar nya landvinningar,

rycker skogen smäningom, men säkert in pä den förra hafs-

strandens gebit. Själfva stranden kan förete tvenne alldeles

motsatta fysionomier. De i öns inre befintliga sandmoarne

sända nämligen utlöpare ända ut tili hafsstranden, och här

bestär denna därföre af en stenig och sandig strand med
sparsam växtlighet af gräs och halfgräs. Pä de ställen af

stranden äter, som utgöra en fortsättning af den beskrifna

lundartade löfskogen, företer växtligheten en ängsmatta af

Calmnagrostris, Jicncus, Carex, Äira^ Scirpus o. s. v. Här och

där fmnas smä vattenlaguner inströdda. Hela den flere verst

breda landremsa, som förbinder Santonen med egentliga

Karlö, utgöres af en sadan böljande äng. Samma är äfven

förhällandet med nägra af de uddar, som pä flere stäUen

skjuta ganska längt ut i hafvet. Sädana äro : Pökkö, Hiiden-

niemi och Keskiniemi pä öns norra del, Väntelä, Piekkola,

Huikku och Vaski pä Santonen samt Härkäsäikkä och Syvä-

kari uddar pä södra delen af ön. Af de hafsvikar, som

skjuta in i ön, äro de förnämsta: Potti-, Ojakylä- och Kir-

konkylä-vikarne. I de tvä förstnämnda är vattnet af samma
sälta, som i det omgifvande hafvet, dä däremot Kirkonkylä-

viken äger bräckt, ja nastan sött vatten. Detta tili följd däraf

att hela viken häller pä att förvandla sig tili en sjö, dä det

sund, som tili 3 famnars bredd och ställvis endast en alns

djup sammanbinder hafvet med Kirkonkylä-viken, alltmera

uttorkar.

Hvad fägelfaunan pä detta strandbälte angär, sä vexlar

densamma alit efter de väsentligt olika fvsionomier stranden
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uppvisar. Pä den sandiga och steniga delen af stranden

häcka:

Allmänt

:

Charadrins hiatlcula, Hcmnatopus osfreologtis,

Tringa Temmuickii, Larus canus,

Sterna hirundo, Lestris cepphus.

,, paradisea,

Sällsynta äro:

Saxicola renanthe^ Motacilla alba,

Hirimdo rlparia, Strepsilas interpres.

Actitis hypoleucus,

Pä de gräsbevuxna stränderna med sinä smä vatten-

samlingar häcka:

Änthus pratensis, Numenius arquata,

Maclietes pugnax, Totanus calidris,

Änas acuta, Anas crecca.

Nägongäng häcka här:

Hcematopns ostreologus, . Sterna paradisea (?),

Säsom yttersta utlöpare i hafvet förekomraa omkring

ön, pä närmare eller fjärmare afständ, en hop mindre ste-

niga öar och skär, som hysa en i flere hänseenden ganska

intressant fägelfauna. Allmänna pä dessa skär äro:

Strepsilas interpres, Tringa Temminckii,

Larus camis, Sterna hirimdo,

„ fuscus, „ paradisea,

Charadrins hiaticida, Uria grylle,

Alea torda.

Mer eller mindre sällsynta äro:

Saxicola cenanthe, Motacilla alba,

Plectrophanes nivalis, Somateria mollissima,

Anser cinereus, Oidemia fusea,
3Iergus merganser, Sterna caspia,

„ serrator, Lestris imrasitica,

Larus argentatns.
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Hvad de bebodda och odlade deiarne af ön beträffar,

intaga de en relativt ringa del af öns areal. Belägna vid

bottnen af hafsvikarne, utgöras de af byar med äkrar ooh
ängar af ganska aktningsvärda dimensioner. AUmänna pä
de odlade lokalerna äro:

Luscinia phcenicurus, Saxicola cenanthe,

Plujllopseustes trochilus, Muscicapa grisola^

Motacilla alba, Passer domesticus,

Fringilla coelehs, Alauda arvensis,

Emberiza citrinella, Hirundo rustica,

„ horhdana, „ urhica,

Cuculiis catiorus, Mergus merganser.

Sällsynta äro:

Lynx torquilla, Cypselus ajms,

Perdix cinerea.

Engäng anträffad och da häekande är:

Ortygion cotiirnix.

Kasta vi en blick tillbaka pä det ofvan anförda, sä se

vi, att fägelfaunan pä Karlö erbjuder synpunkter af ganska

stort intresse. Tili följd af öns relativt stora ytvidd erhäller

densamma en sä att säga kontinental prägel, som erbjuder

mänga af fastlandets fäglar lämpliga lifsvillkor, pä samma
gäng som öns läge ute i hafvet och i sträkvägen för de frän

och tili norden flyttande fäglarne tillför densamma de för

ön specifikt utmärkande arterna. Öns olika lokaliteter karakte-

riseras dessutom af en ställvis sydlig, ställvis nordisk prägel

och i detta förhällande samt uti öns geografiska läge kunna

vi söka hufvudorsaken tili, att en sä stor mängd säväl spe-

cifikt nordliga, som äfven sydliga fägelarter här siä signed,

trifvas och fortplanta sig. Tili de förra, de för en nordiska

trakt karakteristiska arterna, mäste vi räkna: Luscinia sue-
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cica ^), Motacilla flava v. horealis, Fringilla montifringillä,

Pkctrophanes nivalis, Ampelis fjarridus, Machetes pugnax,

Tringa Temminckii, Fuligida marila. Represenlanter för en

sydlig fauna äter äro: Lttscinia ruhecula^), Sylvia Jiortensis,

Sylvia curruca, Calamoherpe schoenohcBmis & Jliiviatilis^),

Tharraleus modularis^), Starna perdix, Ortygion coturnix^),

Vanellus cristatus, Ortygometra porzcDta, Fidigula ferina,

Larus mimdus och Larus ridibmidtts.

Underligt nog sammanfalla här liäckningsomrädena för

sädana arter, som Plectrophanes nivalis och Fidigida marila

k ena sidan, samt Starna perdix, Vanellus cristatus, Fuligida

ferina och Larus mimdus a andra sidan.

•) Se vidare om arten i antlra afdelningen.

-) Endast en gäng anträfiad häckande.
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jämte oologiska ocli aiidra iakttagelser.

Luscinia rubecula L.

I regeln hör rödhaken ej tili öns fägelfaima ^), men är

en gäng, och da häckande, anträffad. En allmogeman fann

nämligen de första dagarne af Juli 1889 ett bo af arten

med 5 friska ägg. Boet, som var beläget pa ovanligt fuktig

lokal (det hittades nämligen under hjortronplockning), bestär

tili hufvudsaklig del af Hypnum crista-castrense samt be-

klädes innerst af ett lager kapselskaft utaf nägon mossart.

De 5 äggen, som i jämförelse med andra säväl utländska,

som fmska kuUar, äro ganska smä, hafva normal teckning

och uppvisa följande längd- och breddmätt:

18.7. 18,3. 18,2. 18,1. 17,8. 2)

14.8. 14,6. 14,2. 14,0. 14,3.

Luscinia suecica L.

Under en exkm-sion den 23 maj 1886 i närheten af Hiiden-

niemi var jag i tillfälle, att bland vide- och albuskar iakttaga

flere exemplar af blähakesängaren. Fäglarne höUo sig tvä och

tvä tillsamman, och säg jag äfven tvä fäglar para sig. Seder-

mera iakttog jag dagligen exemplar af denna vackra sän-

gare, än sökande mat i de tätaste videbuskarne, än sittande

i toppen af nägot lägre träd, sjimgande sin särdeles melo-

diska säng. I början af juni, ännu den 6:te, iakttog jag en-

staka par, men sedermera syntes arten försvunnen. — Som-

^) Äfven vid Uleäborg iir arteu blott nägongäng anträffad och dA,

under flyttningstiden, bland annat: 2 maj 82 och 18 oktober 1887.

-) Mätten äro öfverallt angifna i millimeter.
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maren 1887 var blähaken likaledes ytterst allmän i slutet af

maj och början af juni. Än mer frapperades jag af, att

natten emellan den 18—19 juni vid Potti gärd uti de tätä,

vattensjuka videsnären vid hafsstranden fä höra en blähake-

sängares stämma. I tron att det var nägon försenad in-

divid, väntade jag att snart fä se densamma försvinna, men

hvarje derpä följande natt iiraktlät densamma ej, att säsnart

skymningen inbrutit Iata höra sinä toner. Som artens häck-

ningstid nu redan var inne^) och densamma ej öfvergafsitt

här engäng valda videsnär, sökte jag ifrigt efter dess näste,

ehuru utan resultat. Jag hyser dock den tro, att dessa

och antagligen flere andra par ärhgen häcka pä ön, i synner-

het sedän jag värit i tillfälle att iakttaga den frappanta lik-

het, som räder emellan de af Salix och läg Alnus bevuxna

strandängarne pä norra delen af Karlö och björk- och vide-

regionen pä de lappska {jällen, där blähaken företrädesvis

häckar. Ocksä pästä tvenne allmogejägare sig hafva sett

nyss flygga iingar jämte sinä föräldrar sommaren 1891.

Luscinia plioenicurus L.

Förekommer synnerligen allmänt, säväl pä bebyggda

trakter, som äfven i djupaste ödemarken. Han häckar pä

den förra lokalen oftast i byggnader, i ödemarken äter i

ihäliga träd och stubbar. Bland de talrika fynden af ägg

viii jag här blott nämna: 1886 den 29 maj 6 friska ägg i

en murken trädstam pä Hanhinen, 1887 den 14 juni 5 friska

ägg, 1890 den 30 maj 6 ägg, den 30 juni 5 ägg. Sist-

nämnda kuli äger ovanligt smä ägg:

16,8. 16,8 . 16,8. 16,7. 16,6.

13,3. 13,3. 13,3. 13,2. 13,4.

1) Sommaren 1888, da vären dock var betydligt senare, än 1886,

hittade jag i Lapplaed ett fnllfärdigt bo af blähaken redan den 7 juni

och första ägget den 16 juni närä Inarigränsen. Vid Kittilä (Hossa by)

hittades full kuli (5 ägg) den 16 Juni 1888.
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dä ju kuUar med ägg af vanlig storlek alltid uj^pvisa större

dimensioner. Sä t. ex. följande 2 kuUar frän Siikajoki, den

första af den 10 juni 1883, den senare af den 12juni 1883:

19,2. 18,9. 18,8. 18,7. 18,4. 17,7.

13,9. 13,8. 13,6. 13,5. 13,9. 13,8.

20,7. 20,6. 20,5. 20,4. 20,2. 20,1. 20,1.

14,4. 14,4. 14,3. 14,3. 14,3. 14,3. 14,3.

Tvä abnormt smä ägg (kuli) af 1889 hafva stoiieken

16,5. 15,8.

13,1. 13,3.

Saxicola oenanthe L.

Är en af de allmännast förekommande tättingar. Dä

Stenros knappt förekomraa, häckar arlen pä bebyggda ställen

hufvudsakligast i grundvalar tili byggnader, i husknutar, ved-

trafvar o. s. v. Men äfven bland de obetydliga stensamlin-

garna pä hafsstränderna och pä de enstaka, öde skären ute

i hafvet träffar man denna fägel, Angäende hans häck-

ningsförhällanden liar jag antecknat: 1884 i början af juni

fuUtaliga, friska kuUar; 1886 den 31 maj 6 friska ägg; 1888

den 29 maj 6 ägg samt 1 juni 6 ägg; 1889 den 15 juni

en kuli pä 5 och en pä 7 ägg: 1890 den 27 maj 5 ägg,

den 4 juni 6 ägg. En kuli af sex ägg uppvisar följande

mättserie:

22,0. 21,9. 21,7. 21,4. 21,4. 21,1.

15,7. 15,5, 15,7. 15,7. 15,4. 15,4.

Saxicola rubetra L.

Förekommer ganska allmänt, ehuru dock betydligt säll-

syntare än föregäende art. Ar 1884, de första dagarne af

juni, erhöU jag 5 friska ägg af arten, 1887 den 15 juni

fann jag 5 legade ägg; 1888 den 13 juni 6 friska ägg, alla

mycket starkt brunfläckiga; 1889 hittades den 7 juni tvenne

bon med 6 ägg i hvardera; 1891: 7 ägg den 17 juni och 6 ägg
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den 18 juni. Trenne uppmätta kuUar, pä 6, 5, och 4 ägg,

hafva följande dimensioner

:

19,0. 18,9. 18,8. 18,6. 1 8,3. 18,1.

14,0. 14,7. 14,7, 15,4. 14,9. 15.2.

19,6. 19,4. 19,4. 19,3. 1 8^.

14,9. 15,3. 14,6. 15,0. 15.2.^

18,2. 18,0. 17,6. 17,5.

14,6. 14,7. 14,9. 14,6.

Turdus musicus L.

Sängtrasteii uppträder tili ganska stort antal och är

allmän isynnerhet i fuktig bland- och granskog. Detta fram-

gär af följande fynd af ägg under somrarne 1886—1890.

1886 i början af juni 5 ägg] 1887 den 4 juni 5 friska, den

9 juni 5 legade, den 19 juni 4 friska och den 1 juli 4 friska

ägg] 1888 den l:sta, 4:de och 6:te kullar pä 4 och 5 ägg;

1889 den 3 juni 5 ägg; 1890 den 31 maj 5 ägg. Tre utat

ofvannämnda kullar hafva följande dimensioner:

27,1. 26,9. 26,7. 26
,
3. 26,0. 26,7. 26,7. 26,4. 25,2.

19,5. 19,5. 19,4. 19,5. 19,0. 20,6. 20,3. 21,2. 20,4.

27,4. 27,3. 27,3. 27,2. 26,5.

19,9. 20,8. 20,1. 20,4. 20,1.

Turdus iliacus L.

Förekommer allmännast af alla trastarter. Tyckes mest

älska vattensjuka vide- och alsnär, men träffas äfven pä

torrare, tili kärrängar gränsande lokaler. Häckar med

säkerhet tvä gänger ärhgen, ty redan i slutet at maj äro

äggen nastan fullgängna och i medlet af juli träffar man

rätt ofta pä fuUkomligt friska ägg. Angäende artens häck-

ningsförhällanden har jag antecknat: 1886 den 27 maj pa

Santonen 5 ägg med nastan fullgängna ungar, de första

dagarne af juni 3 kullar ä 5, 4 och 4 ägg: 1887 den 22

juni 5 friska, den 10 juni 5 legade, den 14 juni 4 friska
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och den 18 juni 4 iitet pälegade ägg; 1888 i början afjuni

nägra kullar ä 5 och (3 ägg: 1889 en kuli pä 5 ägg den

20 och 26 maj, 6 ägg den 18 juni och 5 ägg den 20

juni; 1890 den 12 maj 4 -|- 4 friska ägg, 19 maj tvenne

bon ä 5 ägg, den 20 maj 1 bo och 31 maj 2 bon, den 15

och 19 juni 5 ägg. Mätten af nägra uppmätta kullar visa

följande differenser:

29,5. 28,3. 27,9. 27,9. 27,1. , r . . n' ' '

(ovanligt Stora).
20,3. 20,0. 19,6. 19,4. 19,4.

28,1. 27,7. 27,0. 26,8. 26,2. 27,3. 26,8. 26,3. 26,2. 26,2.

19,8. 19,5. 19,7. 19,6. 20,0. 19,3. 19,6. 19,6. 19,8. 19,4.

26,4. 25,5. 25,1. 24,6. 25,7. 25,6. 25,6. 25,4. 25,4. 25,3 .

18,7. 19,0. 18,8. 18,7. 19,0. 19,2. 18,8. 19,3. 18,7. 19,1".

25.1. 24,5. 24,5. 23,9.

18.2. 18,9. 18,6. 18,5.

Säsom exempel pä ovanligt smä ägg, anföras mätten

pä följande enstaka ägg:

24,1. 24,0. 23,5. 22,9. 21,9.

18,2. 17,9. 19,5. 18,1. 18,5.

Turclus pilaris L.

Förekommer allmänt, isynnerhet i den af björk, rönn.

hägg och asp bestäende löfskogen pä södra delen af ön.

Bon af arten har jag därföre anträffat rätt ofta. Närmare

data pä fynd af ägg har jag antecknade blott för 1887. Jag

fann nämligen dä den 10 juni 5 legade, den 14 juni 3 friska,

den 18 juni likaledes 3 friska och den 21 juni 5 friska ägg.

Jämförda med häckningsdata för närmaste fastland äro

dessa särdeles sena. — Dimensionerna af 3 uppmätta kullar

äro:

33,6. 30,3. 29,7. 28,6. 28,4. 30,8. 30,2. 29,9. 29,5. 29
,
4. 29,1.

23,4. 21,4. 22,7. 21,6. 21,3. 20,9. 21,2. 21,2. 21,3. 20,4. 21,6,

29,1. 28,9 . 28,3. 28,2. 27,0.

21,6. 20,9. 2i;3. 20,4. 20,9.
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Sylvia hortensis Gm.
Den tidiga och vackra vären 1889 hade bland andra

sydliga fägelarter lockat äfven trädgärdssängaren tili ön.

Den 18 juni fann nämligen en allmogeman ett bo af arten

med 5 friska ägg, som äro fullkomligt normalt teeknade

och uppvisa följande mätt:

20,1. 20,0. 19,9. 19,8. 19,5.

15,5. 15,0. 15,1. 14,7. 15,2.

Tilläggas kan, att jag ^gäng sett ägg af arten, tagna

vid Uleäborg.

Sylvia curruca L.

Är den enda Si/lvia-avi, som hvarje sommar förekommer

pä ön. Redan 1884 erhöll jag 'ägg af arten och sommaren

1886, den sista maj var jag i tillfälle att iaktaga ett par af

denna art. Samma är erhöll jag äfven nägra ägg af arten,

ehuru utan närmare uppgift om datum för fyndet.

Phyllopseustes trochilus L.

Särdeles allmän, isynnerhet i den lundartade löfskogen,

men äfven pä bebodda lokaler i ej ringa mängd. Pä bon

af arten träffar man rätt ofta; sä t. ex. har jagfunnit: 1887

den 10 juni 8 litet pälegade ägg samt den 11 juni 6 friska

ägg; 1888 den 7 juni 7 friska ägg, den 8 och 9 juni 6 och

7 friska ägg; 1889 den 15 juni 5 ägg; 1890 den 31 maj 5

-f- 5 ägg, den 2 juni 8 ägg, den 8 och 9 juni litet pälegade

kullar. Tre kullar med för denna art ganska varierande

mätt, uppvisa följande längd och bredd:

17,7. 16,7. 16,2. 16 ,1 . 16,0. 15,9.

12,7. 12,6. 12,6. 12,5. 12,4. 12,4.

16,3. 16,3. 16,2. 15,9. 15,8. 15,6. 15 ,6.

12,6. 12,6. 12,5. 12,7. 12.7. 12,7. 12,7.

15 ,0. 14,5. 14,4. 14,3. 14,3. 14 ,1. 14,1.

12,1 12,1. 11,7. 11,7. 11,6. 11,6. 11,6.
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Calamoherpe schoenobeenus L.

Förekommer ovanligt talrikt bland Phraf/mites-vassarne

och de tätä videsnären pä Hanhinen: vid Hanhisalmi, Syvä-

kari och andra sjöar. Där liknande lokaler pä öfriga delar

af ön förekomma uraktläter arten ej att infinna sig. Sä-

lunda förekommer hon, ehuru sparsammare, pä Santonen,

i närheten af Potti gärd och pä flere ställen vid Ojakylä-

viken. Däremot har jag ej en enda gäng iakttagit henne

pä norra och vestliga delarne af ön. — Vid en utflykt tili

Syväkari sjö den 6 juni 1887 fann jag säfsängaren redan

allmänt anländ. Öfverallt Iät han, säväl om dagen, som
i synnerhet hela den Ijusa natten höra sin särdeles lifliga, pä
modulationer rika säng. Fäglarne hade ännu ej skridit tili

parning, ätminstone sägos de fullkomhgt spridda. Detta

är äfven sä mycket troligare, som arten säkerligen här

häckar lika sent, som pä närliggande fastland, d. v. s. i

juli. Phrafpnites-dungarne voro ocksä ännu blott alns höga

och ernä först i juli sin fuUa höjd. Under ett besök här-

städes i juH vimlade det visserligen af fäglarne i de flere

aln öfver hufvudet näende Phragmites-dungarne och natten

igenom fick jag höra flere individer af arten täfla med hva-

randra i säng, men nägot bo af arten var jag ej lycklig att

fmna. Först 1890 och 1891 hemtades tili mig ägg af arten

tagna af allmogen: 5 ägg äro hittade den 3 juli 1890, 6 ägg

den 7 juli 1891.

Calamoherpe fluviatilis W. & M.

Den 27 juni 1889 hittades, vid letning efter bo af Calam.

schoenohceims, ett bo af denna sällsynta sängare med 2 starkt

legade ägg vid Helkku lilla, af Phragmites närä pä igenvuxna

sjö pä Hanhinen. Sedermera har jag sökt äterfmna arlen,

men färgäfves, hvilket torde bevisa, att fägeln som en säll-

synt irrgäst blott besökt ön.

Muscicapa grisola L.

Förekommer ganska allmänt pä bebodda ställen, häckande

i byggnader, men uppträder äfven, ehuru sällsynt, pä obe-
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bodda lokaler, der hon da häckar i urgröpningar i träd, pä
stubbar o. s. v. Hennes häckning infaller i förra hälften af

jimi. Sä hittades 1888 en kuli pä 5 ägg den 13 juni, hvilkeri

har följande dimensioner:

19,3. 18,5. 18,3. 18,2. 18,2.

13,9. 18,8. 14,0. 14,0. 13,(3.

Äggen i en kuli af är 1886, utan fynddatum, äro ovanligt

längsträckta:

22,2. 21,0. 20,7. 19,8.

12,8. 13,0. 13,2. 13,2.

Tharraleus moclularis L.

Jämte rödhaken och trädgärdssängaren hade den vackra

ooh tidiga vären 1889 lockat äfven järnsparfven tili ön. Ett

bo af arten hittades nämligen dagarne omkring den 15 juni

och innehöll dä 4 friska ägg, af den karakteristiska, mörkt blä-

gröna färgen. De i betraktande af den nordliga fyndorten

intressanta äggen hafva följande storlek:

21,0. 20,8. 20,4. 20,4.

15,3. 15,3. 15,4. 15,4.

Parus major L.

Under sommarmänaderna har jag ej värit i tillfälle,

att iakttaga talgoxen, men enligt allmogens samstämmiga

uppgifter skall han tidigare pä vintern talrikt förekomma
invid gärdarne samt äfven häeka pä ön.

Parus coeruleus L.

Under en exkursion den 29 maj 1886 fann jag i bland-

skog nägra verst vesterut frän Potti gärd ett bo af en för

mig obekant Parus-ari. Boet, som var beläget i en murken

björkstam, ungetär 2 famnar frän marken, var byggdt af

ett alldeles säreget material. Under det hufvudbeständs-

delen i Parus borealis bo alltid bestär af större eller mindre

barkflisor af Jumperus communis, och Parus cinctus samman-



208 J. Alb. Sandman.

sättcr sitt bo hufvudsakligast af Arvicola-hkv, var detta bo

däremot tili öfvervägande del byggdt af de fina, silfverglän-

sando barkflisor, som alira ytterst finnas pä stammen af

Betiila alba. Inmängda funnos dessutom nägra enstaka fjä-

drar af skogsfägel och fina grässträn. Kulien, som bestod

af 8 ägg, var ännu ej fulllalig, ty äggen voro fullkomligt

kalla och öfvertäckta med delar af bomaterialet.

Sedermera rädfrägade jag Konservator Meves i Stock-

holm angäende äggen, och uttalade han sig för den äsigten,

att äggen tillhöra Parus crendeus! Hvad fläckarnes färg och

storlek samt äfven äggens spetsiga, om äggen hos Hinoido

riparia päminnande form angär, närma desamma sig ocksä

mycket exemplar af danska Parus ccendeus, som jag äger.

Äggens dimensioner äro:

17,3. 16,8. 16,4. 16,4. 16,4. 16,4. 16,4. 16,4.

11,9. 12,0. 1-2,0. 12,0. 12,0. 12,0. 11,9. 11,9.

Pai'us Ijorealis De Selys.

Förekommer allmänt pä kärrmarker. Bon hafva at

mig anträffats: 1886 den 25 maj 8 nastan friska ägg och

den 28 samma mänad Hkaledes 8 ägg, men mycket starkt

legade; 1891: den 20 och 30 maj kullar ä 10 ägg. Stor-

leken af kullarne frän 1886 är:

16,0. 15,9. 15,8. 15,8. 15,7. 15,6. 15,4. 15,4.

12,0. 12,3. 12,4. 12,0. 11,9. 12,3. 12,2. 12,0.

15,9. 15,6. 15,5. 15,4. 15,4. 15,1. 15 ,1.

12,6. 12,6. 12,3. 12,8. 12,3. 12,5. 12,5"

Motacilla alba L.

Allmänt förekommande, isynnerhet pä bebodda trakter,

men äfven pä de steniga stränderna och nägot par äfven

pä de smä skären i närheten af ön. Ar 1888 de första dagarne

af juni hittades 2 kullar pä 5 och 6 ägg; 1889 togos 6 ägg

den 26 maj, 5 ägg den 28 maj, 6 ägg den ti juni och 4

ägg den 20 juni. Fynddata för 1890 äro: 28 maj, 2, 8 och

]ö juni. Mätten af 5 kullar visa följande differenser:
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22,9. 22,8. 22,3. 21,4. , ,. ^-, , •• w •.

14,6. 14 2. 14 5. 14,7 .

(°^'^"^^^^ langstracktaj.

22,5. 21,6. 21,4. 2 1,0. 20,7. 20,4. 21,4 . 21
,
4. 21,1. 20,9. 20,5.

14,9. 14,6. 14,6. 14,5. 14,8. 14,9. 14,4. 14,^. 14,8. 14,5.^4X

20,4.20,2.20,1.20,1.20,1. 19,4. 18,8. 18,7. 18,2. 18, 1 . 15,7.

14,3. 14,4. 14,6. 14,6. 14,4. 14,6. 14,7. 14,7. 14,4. 14,4. 13,3.

Sist uppmätta ägg är abnormt litet.

Motacilla flava L.

Förekommer sparsamt. Säväl den sydliga, som äfven

den nordliga formen, var. boreaUs, med skiffergrätt hufvud

har jag iakttagit. Den förra synes med förkärlek uppehälla

sig pä torrare ängsmarker, den senare äter älskar de väta,

öppna kärrängarne. Nägot bo af arten har jag ej erhällit

förrän 1891, da jag fann ett bo med 6 ägg, fuUkomligt friska,

den 18 juni.

Anthus pratensis L.

Förekomsten tämligen allmän. Ar 1887 den 4 juni fann

jag vid stranden afSyväkari sjö ett bo med (i ägg af arten.

Dessa voro redan betydligt legade. Den 5:te i samma mä-
nad päträffade jag likaledes 6 ägg med nastan fullgängna

ungar och den 6:te ett näste med 3 nyss utkläekta ungar

ooh 2 ägg samt ett bo med 4 mycket späda ungar. 1890

hittades tvenne bon den 29 och ett den 30 maj. Säsom
af ofvan anförda data framgär, begynner arten sin häckning

tidigare än de flesta andra tältingar. Mätten af tvä upp-

mätta kullar äro:

18,8. 18,6. 18,5. 18,5. 18,3. 19,4. 19,2. 19,0.

14,5. 14,6. 14,8. 14,6. 14,5. 13,8. 13,7. 13,7.

Anthus trivialis L.

Ar en af de allmännast förekommande foglar i löf-

-oeh blandskog. 1885 i början af juni erhöll jag en kuU pä
3 friska ägg. Själf fann jag 1887 den 16 och 17 juni tvenne

bon pä 4 ägg i hvarje, men litet legade. l.'^90 den 27 maj
14
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hittades 4 friska ägg. Dimensionerna af ofvannämnda kuUar

frän 1885 och 1887 äro:

21,7. 21,7. 21,1. 21,1. 21,2. 20,6. 20,2. 19,7.

15,8. 15,4. 16,0. 15,9. 15.7. 15,4. 15,7. 15,5.

20,3. 20,0. 19,5 .

15,5. 15,1. 14,6.

Corvus corax L.

I de frän menniskoboningar me.st aflägsna skogarne

träffar man pä enstaka, skygga par af korpen. Vintertid

är hans rädsla dock mindre och da infinner han sig, drifven

af hungern, i närheten af byarne. I midten och skitet af

april, .stundom i maj (2 kulien?) värper hon sinä 4—

5

—6—[7] ägg. 1888 erhöll jag en kuli pä 5 friska ägg, tagna

den 21 april. 1889 hittades pä Santonen den 15 april ett

bo med 6 ägg af arten och i samma bo (af satnma par ?)

den 21 april äter 6 ägg. Dessutom erhöll jag ännu en kuli

pä 5 ägg, tagen samma vär i april. 1890 hittades den 15

april 7 och 5 ägg., den 20 5 ägg, den 22 5 ägg, den 30 maj

5 ägg. 1891: tvä kuUar ä 7 ägg den 12 och 16 april.

Tre af ofvan uppräknade kullar hafva storleken:

50,4. 49,3. 49,2. 48,8. 48,7. 48,3. 49,3. 49,3. 49,2 . 48,5. 47,2.

32,1. 31,8. 3T;3732,1. 31,8. 32,8. 34,5. 34,5. 34,1. 33,8. 33,6.

47,6. 47,5. 47,2. 46,8. 46,2.

"34,4. 34,0. 35,1. 34,8. 35,5.

Corvus cornix L.

Förekommer tili stort antal säväl i närheten af be-

bodda platser, som äfven vid alla pä sjöfäglar rika insjöar

och vid de af mäsar, tärnor och vadare bebodda hafssträn-

derna. Öfverallt uppträder kräkan som ett sannskyldigt

plägoris för de andra fäglarne. Pä de öppna stränderna,

där inga egentliga träd fmnas, anpassar hon sig efter för-

hällandena och bygger sitt bo i blott manshöga, busklika

björk- och alträd. Vid insjöarne uppträder han dock kanske
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manstarkast och öfverallt ser man spär af hans framfart i

form af pliindrade bon och döda, halft uppätna fägelimgar.

Därföre framkallar äfven hans blotta äsyn en riktig revolu-

tion bland de i närhelen häckande fäglarne. Mäsar och

tärnor förfölja honom ifrigt och i synnerhet tyckes stor-

spofven vara hans förklarade dödsfiende. Ej ens menniskans

närvaro förmär alltid afhälla honom frän plundring. Jag

har sett honom pä nägra famnars afständ siä ned pä kanten

af ett dopping bo och spisa af de däri hggande äggen.

Med ägglägningen dröjer kräkan här proportionsvis länge.

Det ser ut, som om han väntade, att de andra fäglarne

först skola duka hans bord, förrän han skrider tili häck-

ning. Hans ägg har jag funnit först i juni ^), samtidigt med
att spofven, mäsar och tärnor samt andra sjöfäglar redan

lagt sinä ägg. Mätten af tre kullar variera sälunda:

47,5. 47,0. 46,9. 45,7. 35,2. 43,3. 42,9. 42,8. 42,7. 42,5. 42,2.

28,0. 30,6. 29,0. 29,1. 24,3. 29,7. 31,0. 31.4. 30,3. 30,9. 29,8.

40,1. 40,0. 39,3. 39,1. 38,8. 38,5.

29,7. 29,9. 28,4. 30,0. 28,8. 29,9.

(Cleptes pica L.)

Förekommer ej och har aldrig blifvit iakttagen pä ön.

Loxia curvirostra L.

Under minä exkursioner har jag hvarje sommar ofta

värit i tillfälle att se flockar pä tiotal af arten, sysselsatta

med att leta efter tallfrön. [Utan tvifvel har uti flockarne

äfven Loxia intijcpsittacus förekommit.l Fogeln är allmänt

bekant för allmogen, som säger, att densamma i april häckar

i de öde tallskogarne pä öns nordvestra del. Frän denna

lokal har jag äfven erhällit ett ägg af arten, ovanligt litet

22,0.
och af följande dimensioner:

15,1.

*) PA Diirmaste fastland häckar bon redan i början och midteii

af maj.
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Pyrrhula rubicilla Pallas.

Sparsamt förekommande. Blott nägra bon ai arlen

har jag under min vistelse pä ön funnit. Desamma äro

alltid byggda i granar och hafva en för arten utmärkande

sammansättning. De bestä ytterst af ganska grofva qvislar

af Betula, Pinus ahies och Myr^tillus uliginosa. Därpä följer

ett lager af finare rotfibrer och innerst finnes ett tunt lager

af Usnea harhata^ rotfibrer och nägra grässträn. Fynddata

äro: den 26 juni 1887 5 'iigg] 1890 den 9 juni 6 digg^ den

16 juni 6 ?igg^ den 4 juh 5 'Agg; 1891 den 23 juni 5 ägg-

Äggen frän 1887 hafva följande dimensioner:

23,2. 22,3. 22,2. 21,6. 21,1.

14,8. 14,7. 14,6. 14,9. 14,3.

Passer doniesticus L.

Vid alla JDebodda ställen förekommer hussparfven i

riklig mängd. Angäende artens häckning har jag antecknat:

1887 den 7 juni voro äggen lagda och da olegade. 1889

den 3 juni togos 5 d^gg] 1890 den 25 maj 5 'Agg. Mätten

af 4 varierande kuUar vidfogas här:

25.0. 24,9. 24,5. 24.2. 23 ,3. 24,5. 23,8. 23,8. 23,6. 23,5.

16.1. 16,4. 16,0. 15,9. 15,7. 17,3. 16,8. 16,4. 16,8. 16,9.

23,6. 23,2. 23,1. 23,0. 23,0. 22,1. 21,6. 21,4. 21,1. 21,1.

16,0. 15,6. 15,6. 16,0. 15,9. 16,3. 17,1. 16,6. 16.4. 16,1.

Fringilla ccelebs L.

Denna särdeles trifsamma och med de mest olika lo-

kaler nöjda fägel förekommer allmänt och bidrager i stor

män att med sin hurtiga säng gifva lif at annars ödsliga

lokaler. Bland de talrika anteckningarna om fynd af digg

af arten viii jag blott nämna: 1886 den 1 juni 5 ägg, l-'^87

den 5 juni 5 '•ägg, 1888 den 2 juni 4 d^gg, 1889 den 28 maj

5 'ägg, den 3 juni 5 ägg, den 6 juni 6 digg och den 18 juni

3 2igg. Äggen af den 2 juni 1888 synas vid första päseendet en-

färgade. Ijust blägröna; först vid närmare granskning upp-
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täcker man nägra la Ijust violetta och rödsvarta smä prickar.

1890 den 2 juni 5 ägg, den 30 juni 5 ägg. Fem uppmätta

kuUar nppvisa följande differenser i mätt:

22,4. 22,0. 21,8. 21,7. 21,7. 20,5. 20,1. 20,1. 19,8 . 19,7.

14,8. 15,2. 14,7. 15,3. 14,6. 13,7. 14,5. 14,0. 14,5. 14,2.

20,4. 19,8. 19,8. 19,6. 19,8. 19,4. 19,2. 19,0. 18,7.

14,9. 15,1. 15,0. 15,4. 14,6. 15,0. 14,6. 14,3. 14,6.

18,7. 18,5. 1 8,0. 17,8.

15,0. 14,6. 14,7. 14,3.

Fringilla montifringilla L.

Pä de öde, med endast tali och renlaf bevuxna sand-

moarne, i synerhet pä öns nordliga del, förekommer berg-

fmken tili ganska stort antal. Varsommaren läng fär man
här höra hans karakteristiska säng och längre fram pä som-

maren har jag äfven konstaterat arten som häckfogel. Jag

fann nämhgen den 16 juni 1887 ett bo med 4 starktlegade

ägg af arten. 1888 erhöll jag äfven ägg af arten och 1889

den 29 maj hittades ett bo med 4 ägg. Fynddata för 1890

äro: 20, 21 och 28 maj samt 2 juni. Äggen af den 16 juni

1887 hafva följande dimensioner:

19,1. 18,8. 18,7. 18,4.

14,8. 15,0. 15,1. 15,1.

Fringilla chloris L.

Den 30 juni 1891 hittades ett bo af grönfmken med

7 olegade ägg. Dessa äro ovanligt stora och päminna vid

första ögonkastet i förvillande grad om ägg af Loxia cur-

virostra.

Fringilla ilavirostris L.

Uti förut anförda förteckning öfver „foglar, som löre-

komma i trakten af Uleäborg" afBr. F. Nylander (3 856) upp-

gifves, att Fr.flavirostris skulle förekomma „allmänt" pä Karlö.
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Hvarpä Nylander stöder denna sin uppgift har jag mig ej be-

kant, meii under min mängäriga vistelse pä ön harjag aldrig

lyckats anträffa nägot exemplar af denna fägelart.

Fringilla linaria L.

Förekommer allmänt. Är 1886 voro foglarne samlade

i flock ännu den 6 juni och ägg anträffados samma är först

i början af juli. 1887 häckade fäglarne dock tidigare, den

8 juni fann jag nämligon 5 friska ägg af arten. Angäende
tiden för artens häckning sommaren 1889 föreligga följande

data: 3 ägg den 2 juni, 6 ägg den 23 juni och 4 ägg den

24 Juni.

Tvä kullar hafva följande mätt:

17,7. 17,7. 17,6. 17^ 17,3. 17,2. 17,0. 17A 16,7. 16,5.

12,7. 12,7. 13,0. 12,7. 13,4. 13,4. 13,6. 13,3. 12,8. 13,6.

Fringilla spinus L.

Förekommer sparsamt. 1886 hade ett par häckat i

närheten af kyrkan pä ön. Boet hade värit byggdt pä

yttersta ändan af en yfvig tallqvist och hade i slutet afmaj

innehällit 5 ägg.

Emberiza citrinella L,

AUmän pä och i närheten af odlade lokaler. 1887 den

11 juni anträffade jag inne i en lada bland qvarlemnadt hö

ett näste af arten med 5 litet pälegade ägg och 1888 den

14 juni togos 4 ägg. 1890 den 13, 20 och 27 maj fulltahga

kullar.

Dimensionerna af kullarne frän 1887 och 1880 aro:

23,2. 22.8. 22,8. 22,6. 22,6. 21,4- 21,3. 20.8. 20,7.

16,0. 16,0. 16,0. 15,9. 15,9. 18,2. 17,9. 17,6. 18,4.

Äggen i sist uppmätta kuUe äro nastan klotrunda.
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Emberiza hortulana L.

Förekommer närä nog lika talrikt, som gulsparfven,

men alltid blott pä odlade ställen, där den bygger sitt bo

oftast i äkrar, endast undantagsvis pä äkerrenar och tili äkrar

stötande falt. 1886 och 1887 iakttog jag dagligen ortolanen,

vanligen sittande pä nägot rietak, sjungande sin säng, som

lätt skiljes ifrän den af Emh. citrinella. Bo af arten har

jag lyckats hitta endast somraaren 1887, da jag fann 3 friska

Sigg den 7 juni. De voro af följande storlek:

20,3. 19,6. 18,4.

15,4. 15,3. 15,1.

Emberiza schoeniclus L.

Synnerligen allmänt förekommande, sävälbland vatten-

sjuka videsnär, som i synnerhet pä de lokaler, där videt och

Phragmltes tillsamman bilda ogcnomträngliga snär. Häck-

ningen inträlTar i början af juni, säsom af följande data fram-

^är: 1885 erhöU jag 2 bon pä 5 och 6 ägg^ 1886 ett bo pä

3 idigg^ 1887 fann jag den 4 juni ett bo med 5 fullkomligt

friska 'ägg vid Syväkari samt samma är den 12 juni ytter-

ligare 5 ganska starkt legade digg. 1889 hittades äfven i

början af juni ett bo med 5 digg af ovanligt smä dimen-

sioner (se sist uppmätta kuUe), 1890 den 27 maj 5 '^gg^

den 2 juli 5 digg (andra kulien?).

Tre kullar hafva följande mätt:

21,7. 20,8. 20,4. 20,4. 20,3. 20,3. 19,4. 18,9. 18,9. 18,8. 18,6.

14,4. 14,5. 14,5. 14,4. 14,3. 14,2. 15,2. 15,2. 14,8. 14,2. 14,h.

17,9. 17,9. 17,6. 17,5. 17,4 .

13,7. 13,6. 13,7. 13,6. 13,7.

Plectrophanes lapponicus L.

Särdeles öfverraskad blef jag, att under en exkursion

den 7 juni 1887 längs norra hafsstranden af ön, päträffa

ett exemplar (?) af lappsparfven. Fägeln, som uppehöll sig

pä en med Juucns balticns, Carex maritima och nägra mindre
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Salix-huskar bevuxen, sanclig upphöjning pä strandängen,

kuride omöjligt fas alt flyga npp, Med utbredd stjert och

hängande vingar Iät den sig förföljas och blef slutligen, da

jag säkert ville konstatera species, skjuten samt befunnen

vara en lappsparf. Fägelns beteende, som fiillkomligt pä-

minde om det hos Emb. scJtcenicIns vid boet, skuUe tyda

pä, att detta exemplar möjligen häckat pä platsen! Detla

synes sä mycket mindre otroligt, som Br. Nylander i juli

1856 tror sig med ali säkerhet hafva sett ett par af arten

pä ön och äfven en annan specifikt nordisk Emberiza-ari^

snösparfven, häckar pä och i omedelbara närheten af ön.

Plectrophanes nivalis L.

Än mer öfverraskande, än den tillfälliga förekomsten

af Pl. lapjionicus, är uppträdandet af snösparfven som häck-

fägel pä ön. Säväl pä själfva hufvudön, som i synnerhet pä

de smä steniga skären i öns närhet, uppträder snösparfven

ärhgen. Jag har själf iakttagit exemplar af fägeln och

äfven Hougberg har sett exemplar af arten (pä Sarvi

och Kattilankalla). Pä hvarje ö uppträder alltid blott ett

par af fäglarne, som väl förstä att dölja sig bland och

imder de stora stenarne. Fägeln är äfven allmänt bekant

för allmogen som häckfägel pä dessa öar. Särdeles intres-

sant var därföre fyndet af ett bo den 19 juni 1887 af arten

pä själfva hufvudön. Nästet var byggdt pä en öppen sand-

mo pä öns norra del och innehöU 2 ägg. Dessa äro tili

skalet ej fuUt normala, utan sjukHga, men teckningen är

dock den för arten karakteristiska. Särskildt det ena ägget

liknar fuUkomligt exemplar af arten, som jag äger frän Grön-

land. De intressante äggens storlek är:

23,6. 22,5.

16,6. 16,9.

Hirundo rustica L.

Allmänt förekommande. Angäende artens häckning har

jag antecknat: 1887 den 8 juni innehöU ett bo 5 litet pä-
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legade ägg, och den 9:de voro äggen, 4 tili antalet, i ett

annat bo nastan olegade; 1888 den 7 och 10 juni togos

tvenne kullar med 5 friska ägg i hvardera; 1889 hittades

tvä bon med 6 ägg och ett med 4 ägg den 15 juni. 1890

den 19 juni och 1 juli 5 och 6 ägg. Fyra kullar hafva föl-

jande dimensioner:

21,4. 21,0. 20,8. 20,0. 20,2. 19,9. 19,7. 19,5. 19,4. 19,4.

13,8. 13,7. 13,7. 13,4. 14,2. 14,3. 14,0. 14,0. 14,0. 13,9.

19,4. 19,4. 19,0. 18,9. 1 8,8. 18,7. 18,5. 18,3. 18,3. 18,3. 18,2.

14,1. 14,1. 13,9. 14,2. 14,0. 14,1. 14,4. 14,3. 14,2. 14,2. 14,4.

Hirundo riparia L.

Förekommer sällsynt pä ön. Häckar i läga sandbackar,

bäde närä hafskusten och i det inre af ön.

Hirundo urbica L.

Mycket allmän. Omhuldas och skyddas öfverallt af

befolkningen, hvarföre man äfven knappast träffar pä nägon

bostad, under hvars tak ej nägot par af hussvalan skulle

redt sig sitt näste.

Ampelis garrulus L.

Under en utflykt sommaren 1883 i slutet af juli var

jag i tillfälle att iakttaga en kulle flygvuxna sidensvansar i

den omedelbara närheten af Potti gärd. Fägiarna flögo frän

träd tili träd längs en med tali och gran bevuxen as, för-

rädande sig genom sin karakteristiska lockton. Att en del

af fäglarna voro ärsungar, hördes alltför väl af deras oarti-

kulerade locktoner, under det tvä af fäglarne genom sin full-

toniga drill dokumenterade sig som gamla sängare. Afven

allmogen säger sig hafva iakttagit fägeln sommartid. Att

arten häckar pä ön, har dessutom bhfvit ädagalagt af Dresser,

som under en exkursion tili Santonen funnit ett bo af arten.



218 J. AU). Saiulmau.

Alauda arvensis L.

Allmän pä odlade platser. 1883 den 20 juli fann jag

ett bo af arten med 5 mycket legade ägg pä en äng, omedel-

bart invid en rägäker. 1887 den 27 maj innehöll ett bo af

arten 4 friska ägg. 1890 den 20 ooh 29 maj 5 ägg, den

2 juni 4 ägg. Arten synes sälunda häcka tvä gänger är-

ligen. Dimensionerna af kulien frän 1887 äro:

25,0. 24,6. 24
,
3. 23,2.

16,3. 16,8. 16,4. 15,9.

Picus martius L.

Förekomsten sällsynt. Jag har endast nägra fä gänger

värit i tillfälle att iakttaga arten.

Picus major L.

Förekommer sparsamt. I slutet af augusti 1887 iakttog

jag en kuUe ungfäglar af arten och sköt äfven 2afungarne;

1888 erhöU jag en kuli ägg, 6 stycken, af arten, tagnaden27

maj och 1889 hittades tvä bon af arten pä 6 och 5 ägg
den 28 och 31 maj. 1890 innehöll ett bo den 20 maj 7 ägg.

Storleken af tre kullar är:

29,3. 28,5 . 28,0. 27,8. 27 ,1. 28,4. 27,5. 27,4. 27,4. 27,0. 25 ,3.

20,8. 20,9. 21,0. 21,0. 20,9. 21,1. 20,7. 21,0. 20,6. 20,4. 19.7

26,1. 26,1. 25,7. 25,7. 25,5. 25,4 .

20,8. 20,3. 20.6. 20,6. 20,9. 21,0^

Picas minor L.

Den 10 juni 1891 hittades pä Santonen ett bo af arten

med 7 Iit et pälegade ägg samt den 18 juni 1891 8 ägg.

Ijmx torquilla L.

Mycket allmän pä ön. Bon af arten har jag ofta an-

träffat. 1886 den 11 Juni fann jag ett bo med 7 ägg; 1887

den 18 juni ett bo mcd 10 ganska starkt legade d.gg: 1888
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den 16 juni ett bo med 12 friska ägg och 1889 den I2juni

7 friska, den 13 juni 10 friska ägg; 1890 hade en göktyta

den 9 juni 10 ägg, hvilka togos och den 23 juni hade hun

äter 10 ägg samt den 1 juh änyo 8 ägg. Kullarne af den

11 juni 1886 och 16 juni 1888 uppvisa följande mätt:

21,2. 21,0. 20,9. 20,9. 20,7. 20,5. 20,0.

14,6. 14,4. 14,4. 14,4. 14,5. 14,4. 14,1.

20,6. 20,2. 20,1. 20,1. 20,1. 19,8. 19,8. 19,6. 19,5. 19,3. 19,1. 17,8.

15,5. 16,9. 16,0. 15,8. 15,5. 15,8. 15,8. 15,4. 15,6. 15,8. 15,2. 14,3.

Cuculus canorus L.

Särdeles allmänt förekommande, isynnerhet i löf- och

blandskog. Sommaren 1886 hördes göken gala första gängen

den 27 maj. I skitet af juh 1883 säg jag en flygvuxen gök-

unge, som ännu följdes och med osviklig omsorg matades

af sin fostermoder, en Saxicola rnhetra. 1889 erhöU jag ett

Ijusblätt ägg af göken, taget i ett bo af rödstjerten.

Cypselus apus L.

Under de somrar jag vistats pä Karlö har jag ej iakt-

tagit tornsvalan. Däremot skall han ännu för nägra är

sedän tili ganska stort antal bott och byggt i öns kyrko-

torn. Br. Nylander anför äfven i sin 1856 uppgjorda för-

teckning tornsvalan som „allmänt" förekommande pä ön.

Hans uppträdande här synes sälunda vara periodiskt säsom

lället äfven är med artens förckomst vid Uleäborg.

Coracias garrula L.

Pä höstvintern 1885 hittades i en hölada invid Potti

gärd ett dödt exemplar af denna särdeles vackra och säll-

synta fägelart. Säkerligen vilsekommen, hade fägeln här

sökt skydd tör den bistra väderleken och frusit ihjel. Da

jag vären 1886 anlände tili ön, fanns af fägeln endast en

vinge i behäll, men detta var lyckligtvis tillräckligt för att

konstatera species. — Som bekant häckar lagein pä Karelska
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näset oeh har endast nägra gänger blifvit iaktagen i södra

Finland samt en gäng sä längt norrut, som vid Ijo.

Falco peregrinus Tunstall.

Pä de Stora, öppna, pä sjöfägel och vadare rika

karren kan man alltid päräkna, att träffa pä nägot exemplar

af denna roffägel. Under en exkursion tili norra delen af

ön anträffade jag den 5 juni 1886 pä ett större, öppetkärr,

där tranan oeh grägäsen häckade, ett bo af pilgrimsfalken.

Detta var byggdt pä en större tufva, omgifven af gungfly,

och innehöll 4 litet pälegade ägg. 1887 den 15 maj an-

träffades likaledes pä en tufva i ett kärr pä Hanhinen ett

bo med 3 friska B.gg. Enligt allmogens samstämmiga upp-

gifter skall pilgrimsfalken i regeln häcka sälunda, pä tufvor

i öppna kärr, och endast imdantagsvis i träd. Sälunda hitta-

des ett bo af arten med 2 ägg 1889 den 29 maj uti en

tali vid Hanhisjärvi. 1890 togs ur samma bo 1 ägg den-

13 maj. Dimensionerna af 3 funna kullar äro

:

54,0. 58,3. 55,0. 54,4 . 54,1.

41,7. 4r,3^ 41,7. 41,5. 41,87

52,9. 52,5. 52,2. 50,9.

44,0. 43,4. 43,2. 42,5.

Falco sesalon Tunstall.

Förekommer ärligen, ehuru mera sparsamt. Tyckes

helst uppehälla sig och häcka i de skogar, som omedelbart

stöta tili de fägelrika stränderna. Hans näste fmner man
här merendels i de närmast tili stranden liggande, ja allra

ytterst belägna träden och härifrän ser man honom äfven

göra sinä ströftäg tili omliggande stränder. Han lägger sinä

ägg proportionsvis sent, i början och midten af juni, dä

redan de flesta fäglar värpt. Sä har jag exempelvis an-

träffat ett bo med 3 ägg, nastan olegade, den 15 juni 1887.

1886 de lorsta dagarne af juni iänn jag ett bo med 1 friskt

42 8
ägg af storleken ~^. 1890 togos 4 ägg den 23 maj och

5 ägg den 16 juni. Dimensionerna pä kulien frän 1887 äro:



Fägelfaunan pä Karlu. 221

Falco tinnunculus L.

Ända tili sommaren 1888 hade jag ej värit i tillfälle

att en enda gäng iakttaga tornfalken. Men sommaren 1888

tycktes en formlig invandring af tornfalkar ägt rum, ty tili

mi g hemtades ej mindre än circa 125 stycken ägg af arten.

Utan tvifvel fmnas bland dessa ägg äfven kuUar af Falco

(esalon, men tili följd af den i mänga fall förvillande lik-

heten emellan ägg af F. cesalon och F. tinnunculus aro de

omöjliga att särskilja. Bland de mänga data pä fynd af ägg

viii jag här anföra: den 5 maj 3 ägg, den 18 maj 3 ägg,

den 22 maj en kuli pä 5 och en pä 6 ägg, den 24 maj

5 ägg, den 4 juni 5 ägg. 1889 hittades 6 ägg den 18 jmii

och 3 ägg den 20:de. — Hm^u allmänt tornfalken 1888 före-

kom i Uleäborgs trakten, framgär bland annat däraf, att

t. ex. pä en holme af ungefär 1 qvadratversts vidd pä en dag

hittades ej mindre än 4 bon af arten. För jämförelse bi-

fogas här mätten af nägra kuUar:

42,3.41,9. 41,9.41,3.39,7. 39,4. 38,0. 37,7. 37,3. 37,3. 36,3.

31,4.31,8. 31,4. 31,4. 32,5. 31,5. 31,4. 32,0. 32,2. 31,7. 31,6.

39,0. 37,3. 37,3. 37,2. 36,1. 39,0. 38,2. 37,6. 37,6.

30,5. 31,0. 30,9. 31,0. 31,0. 30,5. 30,8. 31,0. 31,0.

Falco subbuteo L.

Sommaren 1891, den 1 juni, fann en allmogeman ett

bo af arten med 2 ägg, ett annat med 4 ägg den 12 juni.

Astur nisus L.

Uppgifven af Br. Nylander som häckfägel för Karlö.

Jag har visserligen aldrig lyckats iakttaga fägeln, ej heller

crhälla ägg af arten, men anser dock för i hög gradtroligt,

att sparfhöken sporadiskt förekommer pä ön. Detta sä

mycket mer som arten pä närliggande fastland ingalunda

hör tili sällsyntheterna.
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Aquila chrysaetus L.

Förekommer da och da pä ön ocli pästäs äfven halva

häckat. Arten har äfven ätskilliga gänger blifvit skjuten

pä ön.

Haliaetus albicilla L.

I likhet med föregäende art förekommer hafsörnen

periodiskt pä ön. I juli 1878 säg jag ett exemplar af denna

art (sävida ej en kungsörn!) flyga längs nordliga stranden

af ön, blott pä par famnars höjd frän marken. För nägra

är sedän har arten häckat pä ön.

Pandion haliaetus L.

AUmänt förekommande. Bon af arten har jag an-

träffat: 1887 den 15 maj 2 ägg, den 20 maj 3 hgg, 1888

den 4 juni 3 ägg och 1889 den 18 maj 1 ägg, den 20 maj

2 ägg och den 29 maj 1 hgg, 1890 den 15 maj 3 ägg, den

7 juni 3 ägg, 1891 den 20 maj 3 ägg. Tvä kullar hafva

följande storlek:

69,8. 65,8. 63,7. 62,6. 6 1,4.

44,5. 43,4. 43,8. 46,2. 45,5.

Strix nyctea L.

Under sinä vinterströftäg besöker fjäUugglan hvarje

vinter ön. Han iakttages dä vanhgen sittande pä nägot is-

stycke närä hafsstranden och visar endast ringa skygghet.

Jag har vid Potti gärd sett ett exemplar af arten, som blifvit

ihjälslaget med en käpp.

Surnia ulula L.

Sällsynt förekommande. Jag har lyckats iakttaga blott

tvenne exemplar af arten. 1889 den 14 maj hittades ett bo

38 4.

af arten med ett ägg, af följande storlek: ^r^
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Asio accipitrinns Pallas.

Förekommer sparsamt, men dock af alla uggelarter

allmännast.

Syrnium lapponicum Sp. vei uralense Pallas.

Den 5 juni 1887, omkring kl. 9 pä qvällen säg jag pä
Hanhinen en stor, grä och hvitspräcklig uggla sväfvande

flyga fram och tillbaka öfver en strandäng. Storleken och

färgen slämde väl öfverens med säväl S. lapponicimi som
8. uralense^ men da jag ej blef i tillfälle att skjuta exem-

plaret, kunde jag ej konstatera, hvilket species jag hade för

mig. Da lappiigglan endast säilän anträffats sä längt söderut

iinder häckningstiden, men slagugglan däremot blifvit an-

träffad ända in i lappland, lyckes det mig troligare, att

ifrägavarande uggla var en S. uralense.

Syrnium funereum L.

Par, tre gänger iakttagen af mig i blandskog.

Tetrastes bonasia L.

Saknas helt och hället pä ön. Detta synes sä mycket

egendomligare, som arten pä närmaste fastland allmänt före-

kommer och för arten lämpliga lokaler ingalunda saknas

pä ön.

Tetrao urogallus L.

Allmänt förekommande. Ett bo med 7 hgg^ nastan

friska, päträffades den 3 juni 1886. Äggen hafva följande

dimensioner

:

60,5. 59,8. .99,3. 58,8. 58 ,3. 57,8. 56,6.

42,8. 41,5. 42,8. 42,5. 41,6. 42,3. 41,4.

1889 hittades ett bo med 7 '^gg den 13 juni.

1890 den 14 maj 4 'iigg.
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Tetrao tetiix L,

Mycket allmän. Den 12 juli hittades ett bo med 4 ägg
(rötägg) af arten. Äggen voro nasta hvita, ofläckade. Den
16 maj 1890 hittades 7 ägg af arten.

Lagopus albus Gm.
Mycket allmänt förekommande. Angäende tiden för

artens häckning har jag antecknat: den 24 maj 1887 inne-

höll ett bo af arten 13 friska ägg och 1888 den 22 maj

hittades ett bo med 11 friska ägg; 1890 den 28 maj 14 ägg.

Äggen uti kulien pä 11 ägg uppvisa följande storlek:

46,7. 44,4. 43,6. 43,4. 43,3. 43,1. 43,1. 42,8. 42,7. 42,6. 41,8.

29,9. 30,8. 30,8. 31,0. 30,8. 31,u. 30,5. 30,3. 30,7. 30,9. 30,0.

Starna perdix L.

Under ären 1888 och 1889 hafva rapphöns tili ej obe-

tydligt antal funnits pä ön. De hafva blifvit iakttagna säväl

om sommaren, som äfven vintertid, da de sökt skydd under

ladgolf o. d.

Ortygion coturnix L.

Särdeles intressant är förekomsten af vakteln som till-

fällig häckfägel pä Karlö. Den 21 Augusti 1880 erfor jag

af skördefolket vid Potti gärd, att de vid mejandet af en

kornäker funnit ett bo af en fägel, som de kallade Pelto-

kana. Fägeln hade värit tili den grad orädd, att densamma
lemnat de rufvade äggen först da, när skäran afskar de

kornständ, emellan hvilka boet var beläget. Tidigt följande

dag begaf jag mig för att söka boet, som jag äfven efter

ätskilligt letande fann i närheten af en äkerren. Den ruf-

vande vaktelhonans förvillande likhet med äkerjorden gjorde

upptäckten af boet mycket svär. Först da jag stod pä un-

gefär 1 alns afständ frän nästet, lemnade honan äggen, ej

flygande, utan springande in uti det tätä gräset pä när-

liggande äkerren. Boet, som innehöll 8 ganska starkt pä-

legade ägg, utgjordes blott af en grund fördjupning i äker-
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jorden, nödtorfligt beklädd med söndersmulade halmsträn.

Äggen, som. hade den för vaktelägg karakteristiska formen,

äro mycket olika tecknade. Under det nägra af äggen pä

Ijust gröngul gmnd äro tätt betäckta med större oeh mindre,

delvis sammanhängande fläckar, är ett af äggen (numera

jämte ett annat i Univ. samling) nastan ofläckadt. Fyra

ägg af kulien, hvilka ännu finnas i min samling, uppvisa

iöljande mätt:

29,1, 28,5. 28,4. 27,0.

23,6. 24,7. 22,9. 22,7.

Charadrius hiaticula L.

Synnerligen allmän. Där sandiga ställen vid stränderna

med grus och smästen förekomma kan man vara säker pä
att träffa honom, da han däremot aldrig bygger oeh bor

pä de gräsbeviixna, närä intill belägna strandängarna. Sinä

ägg lägger arten stundom uti en alldeles enkel fördjupning i

sanden eller ocksä är, hvilket oftast är fallet, hans bo an-

lagdt pä nägon öfver den öfriga sanden belägen mindre upp-

höjning, där hans bo da alltid är byggdt bland de smä ste-

narne och beklädes med smä glatta stenflisor. I regeln lägger

strandruUingen, som bekant, 4 ägg, endast da hans första

kuli blifvit förstörd, bestär den andra ofta af blott 3 ägg.

I senare fallet äro äggen ofta nastan ofläckade, vaekert gul-

gröna. Om hans talrika förekomst torde följande serie fynd

af ägg under somrarne 1883—90 gifva ett begrepp:

1883: den 8 juni 4 friska ägg;

1884: den 10 juli 3 legade, den 12 juli 4 legade och

4 friska ägg:

1885: emellan den 10 och 15 juni flere kuUar ä4ägg;

1886: boen fiirdiga redan den 5 Juni, kuUar ä 4 ägg

den 10, 13, och 14 juni;

1887: den 10 juni 4 friska ägg, den 12 juni 3 friska,

den 13 juni 4 friska ägg, den 18 juni 2 kuUar ä

4 ägg och 3 kullar ä 3 ägg, den 30 juni 4 friska

15
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1888: den 4 juni 4 ägg, clen G juni 4 och 3 ägg samt

den 11 juni 4 ägg;

1889: den 3 juni 4 ägg, den 17 juni 4 ägg, den 18

juni 4 ägg, den 20 juni 2 kuUar ä 4 ägg, den 21

juni 4 ägg;

1890: den 8 juni 2 bon ä 4 ägg, den 15 juni 4 ägg,

den 19 juni 4 ägg, den 21 juni flere bon med
4 ägg (pä de smä skären norrut frän ön);

1891: den 1 juni 4 ägg, den 7 juni 4 ägg, den 12 juni

flere bon ä 4 ägg.

Dimensionerna af 4 kullar frän sommaren 1886 äro:

35,5. 34,7. 34,2. 32,5. 34,7. 34,6. 34,5. 33,7.

24.4. 24,5. 25,0. 23,8. 24,2. 24,1. 24,4. 24,4.

34.5. 33,9. 33,9. 33,6. 33,7. 32,7. 32,4. 32,3.

24,5. 24,6. 24,1. 24,2. 24,5. 24,0. 24,4. 24,5.

Htematopus ostreologus L.

Allmän. Uppehäller sig pä liknande lokal, som före-

gäende art. Sinä ägg lägger arten i ett anspräkslöst näste,

ofla endast en enkel grop i sanden. Men icke säilän till-

rustar han sitt bo i de grästorfvor, som ligga spridda här

och där i sanden. Boet är da konstigt utgräft, med cirkel-

rund periferi och sluttande sidor samt fullkomligt pian botten,

som är synnerligen prydligt beklädd med smästen. — Hans

häckningstid infaller i slutet af maj och början af juni, som
af följande häckningsdata framgär:

1883: den 8 juni 3 friska ägg;

1884: den 10 juli 2 friska ägg (andra kuli?);

1885: början af juni 3 friska ägg;

1886: den 29 maj 4 ägg;

1887: den 9 juni 3 ägg, den 10 juni 2 kullar ä 3 ocb

en ä 1 ägg, den 11 juni 3 litet legade ägg, den

12 juni 2 starkt legade ägg, den 13 juni 3-\-i>

-\-3 ägg, den 17 juni 8 friska ägg, den 1 juli

2 friska ägg;
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1888; den 11 juni 4 friska ägg samt under dagarne

frän den 11—20 juni 4 kuUar ä 3 ägg och 3

kuUar ä 2 ägg;

1889: den 31 maj 3 ägg, den 3 oeh 4 juni 3 ägg, den

15 juni 2 kuUar ä 4 ägg, den 17 juni 3 ägg,

den 20 juni en kuli ä 4 och en ä 3 ägg;

1890: den 9 juni 3 ägg, den 15 juni 3 ägg, den 18

juni 7 bon ii 2 och 3 ägg;

1891: den 1, 7 och 12 juni bon ä 2 och 3 ägg.

Mätten af 7 kullar presentera sig sälunda:

57,5. 56,4. 55,8. 55,3. 56,2. 56,0. 55,1. 54,1.

40,1. 39,7. 39,9. 39,2. 40,9. 40,5. 40,8. 39,7.

55,5. 55,1. 54,1. 53,5. 57,0. 56,0. 54,3.

38,7. 38,6. 40,3. 40^^ 39,0. 38,8. 38,5.

56,8. 55,0. 55,5. 53,9. 53 ,3.

39,4. 39,1. 39,4. 40,1. 39,67

55,2. 53,7. 52,9.

39,5. 39,6. 39,1.

Strepsilas interpres L.

Pä sjelfva hufvudön är roskarlen en ganska sällsynt

fägel. Under värflyttningen utgör han visserhgen med sin

brokiga drägt en prydnad för den sterila hafsstranden, men
endast undantagsvis tyckes han häcka pä den egentliga

hufvudön. Ägg af arten har jag visserligen den 18 juni

1887 funnit pä sjelfva Karlö, men det är dock pä de i när-

heten liggande öde hafsskären, som han har sinä älsklings-

tillhäll. Här kan man alltid vara säker pä att träffa honom.

Hans häckningstid infaller i början och midten af juni.

1886: den 25 juni tvä bon med 3 ägg;

1887; den 18 juni 3 äg§ samt 1 bo med 4 ägg.;

1888; den 1 juni 4 ägg;

1889: den 20 juni en kuli ä 4, den 22 juni en kuli ä

3 ägg, begge kullarne pä ett öde skär norr om
Karlö;

1890; den 21 juni 4 + 4 + 3 ägg.
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5 uppmätta kullar hafva följande stoiiek:

43,0. 41,4. 41,0. 40,8. 42,6. 41,9. 41,0, 3S,9.

29,2. 29,4. 29,5, 28,8. 30,1. 30,4. 31,1. 29,7.

42.5. 42,5. 41,9. 41,0. 40,9. 40,5.

28.6. 28,0. 28,7. 29,6. 29,8. 29,5.

39,5. 39,3. 38,9 .

29,9. 30,0. 29,6.

Vanellus cristatus L.

Vären 1886, mcdan hafsisen ännu lag orubbad och

endast smärre vattenpussar ännu funnos pä land, infann sig

en tofsvipa pä äkerfälten vid Potti gärd. Fägeln visade sig

endast ringa skygg och blef skjuten af gärdsfolket. Senare

pä värsommaren var jag i tillfälle att se delar af denna

fägel och blef det sälunda möjligt att konstatera arten. Undcr

sommaren 1889 hade ett par af denna art hela sommaren

vistats pä en sank kärräng invid kyrkobyn. Man pästär sig

äfven senare pä sommaren hafva sett modren med sinä

späda ungar. 1890 uppträdde tofsvipan i flere par och häckade

äfven. Ägg af arten hittades nämligen den 20 maj (2 kullar)

samt äfven senare (den 10 juni 4 ägg med fullgängna ungar).

1891 besökte arten ön, men öfvergaf densamma.

Nanienius arquata L.

Storspofven hör tili de allmännast förekommande va-

dare pä ön. Öfverallt, där lämpliga lokaler för hans existens

förekomma, dröjer han ej att infinna sig och gifver med

sitt vaksamma och röriiga vasen lif at hela lokalcn. Sälunda

träffar man honom pä öns kärrängar, men allra talrikast

pä de vidsträckta strandängarna, där han förekommer tili

ofantligt stor mängd. Pä en kuststräcka af en verst kunna

ända tili 10 par storspofvar bygga och bo. För andra pä

samma lokal häckande fäglar är storspofven en god bunds-

förvandt, ty sä snart nägon fiende, väre sig roffägel eller

kräka, visar sig, är det han som först signalerar fredstöra-



Fägelfaunan pä Karlö. 229

rens ankomst och vanligen är det äfven han, som drifver

den objudna gästen pä flykten. Hans vaksamhet är utom-

ordentlig, men nrartar ofta tili en för iakttagaren odräglig

misstänksamhet. Hans slughet och förställningskonst vid

nästet torde vara alltför bekanta för att behöfva beskrifvas.

I sliitet af maj ooh början af juni är kulien af ägg full-

talig. Som bekant bestär densamma i regeln af 4 ägg]

dock lägga (antagligen) yngre täglar äfven endast 3 ägg. I

sjstnämnda fall är det 3:dje ägget dcssutom oftast flere milli-

meter mindre, än de öfriga. Sädana kullar pä 3 ägg har

jag 2 gänger päträffat. Storleken af äggen i dessa kullar är:

70,5. 67,7, 61,4. 69,1. 68,8. 64,1.

47,8. 46,6. 44,0. 47,3. 47,9. 46,4.

Ofta hafva äggen af storspofven en färg, som i för-

villande grad imiterar det närmast belägna underlaget och

sälunda undandragcr dem observation. Jag tänker härvid

specielt pä 2 bon at arten, som jag lunnit. Det ena var

byggdt pä en tufva af frodig Polytriclmm commune. De af-

ryckta, rödaktiga äldre delarne af mossan, som utgjorde

innersta beklädnaden af det anspräkslösa boets sidor och

botten, hade naturligtvis lätit äggens vanligtvis starkt grön-

aktiga färgton skarpt afsticka frän det röda underlaget, om
ej äggens färg tili förvillande grad imiterat bomaterialet.

Genom sin i Ijust gulgrönt stötande grundfärg och sinä röd-

aktigt-bruna fläckar undgingo äggen nu lätt observation. Det

andra äsyftade hoet befann sig — underligt nog — pä

en sandig strand, en plats, hvilken jag aldrig förr eller se-

nare sett storspofven anlita tili boplats. Här utgjordes boet

endast af en fördjupning i sanden och äggen undandrogo

sig här blicken genom sin Ijust gulgröna botten och de Ijust

sepia- och umbrafärgade, dimmiga fläckarne. — Om tiden

för artens häckning viii jag här anföra följande data:

1885: tvenne friska kullar ä 4 ägg i början af juni;

1886: den 24 maj 3 friska ägg, den 28 maj ett bo med

3, ett med 4 friska ägg]

18.^7: den 30 maj 4 friska ägg, den 8 juni 4 legade
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1888: deii 24 maj 4 ägg, den 30 maj 4 ägg:

1889: fulltaliga kullar ä 4 ägg bland annat den 11),

20, 21, 22, 23 och 28 maj:

1800: 3 ägg den 9 maj, d:o den 10 och 12:to, kullar

ä 4 ägg den 13, 15, 16, 17 (5bon), 18 och 19 maj-

Storleken af sju uppmätta kullar ä 4 ägg är:

71,6. 70,3. 70,1. 68,8. 70,4. 70,2. 70.0. 69,4.

46,8.
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1887: den 12 juni 4 litet pälegade ägg, den 13 juni

4 friska ägg, den 14 juni tvä bon med 3 legade

ägg och den 18 juni 2 starkt pälegade kullar ä

4 ägg samt de 19 juni 4 friska ägg;

1888: den 16 maj 4 friska ägg, den 25 och 28 maj

likasä samt den 1 juni 4 legade ägg:

1889: den 20 juni 2 kullar pä 4 och en pä 2 ägg, den

1 juli 3 kullar ä 4 ägg:

1890: den 8 juni 4 ägg, den 10 juni 3 ägg, den 18

och 22 juni 4 ägg;

1891: omkring den 10— 15 juni flere kullar, den 18 juni

4 friska ägg.

Dimensionerna at nägra uppmätta kullar äro

:

48,5. 49,4. 44,1. 43,9. 46,1. 43,5. 42,8. 41,9.

30,8. 30,6. 30,5. 29,7. 31,0. 31,5. 30,7! 30,4.

42,3. 40,2. 39,9. 46,9. 46,4. 46,0. 44,8.

30,2. 30,4. 30,7. 30,8. 30,4. 29,4. 30,6.

Tvä af äggen i sist uppmätta kulle afvika betydligt frän

<dc 2 andra, normalt färgade äggen. De äro nämligen af en

Ijust blägrön grundlärg med en ställvis mycket tät teckning

.af Ijust sepiafärgade och violetta smä prickar.

Totanus calidris L.

Jämte Char. hiaticida och Numenius arquata är röd-

benta snäppan en af de vanligaste företeelser inom fägel-

världen pä ön. Som bekant uppehäller sig rödbenta snäppan

i sydligare delar af värt land uteslutande vid hafskusten, da

hon däremot i Lappland väljer tili sin uppehällsort flod- och

sjöstränder. Karlö, som i sin natur förenar säväl sydliga

som nordhga element och ligger pä gränsen af dessa om-
räden, utgör liksom en förmedlando länk emellan artens

sydliga och nordliga häckningsförhällanden. Ty här fmner

man rödbenta snäppan som häckfägel säväl pä de yppiga

strandängarna, som äfven vid stränderna af de smä in-

sjöarne. Hans häckning infaller i slutet af maj och början

af juni, säsom af följande data om äggläggningen Iramgär:
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1883: den 12 juni 4 friska ägg;

1885: första dagarna af juni 4 friska ägg samt den 11

juni 4 friska ägg;

1886: den 31 maj 4 friska ägg, den 8 juni 4 litet pä-

legade, den 12 juni 4 litet legade och den 5juli

4 legade ägg;

1887: den 31 maj 4 friska ägg, den 15 juni 4 litet

legade och den 17 juni 4 litet legade ägg;

1888: den 24 maj 4 friska ägg, den 27, 29 och 30 maj

likaledes 4 friska ägg, den 12 juni 4 friska ägg;

1889: den 8 juni 4 ägg, den 13 juni 3 bon ä 3 ägg;

den 15 juni 4 ägg och den 20 juni flere kuUar

ä 4 ägg;

1890: fulltaliga kullar den 4, 6 (3 bon), 7, 15, 16, 19,

20 och 30 juni;

1891: 4 friska ägg bland annat den 18 juni.

Kulien af den 12 juni 1888 är särdeles egendomlig.

Grundfärg och teckning äro fullkomhgt normala, men formen

däremot alldeles abnonn, i det att alla 4 äggen äro vridna,^

sä att ena sidan af ägget är konkav, den andra äter kon-

vex. Längden af de abnorma äggen är: 1) 43,9; 2) 42,5;

3) 41,9; 4) 40,9. Bredden äter vexlar, beroende pä vrid-

ningen af skalet, emellan följande mätt: största bredd: 1)

30,7; 2) 30,5; 3) 30,4; 4) 29,9; minsta bredd äter: 1) 29,3;

2) 29,3; 3) 30,1; 4) 29,7.

Underligt nog hittades sommaren 1889 äter en kuli

ägg af arten, som voro fullkomligt lika sneda, som äggen

af 12 juni 1888. Antagandet, att de begge äggkullarne med

vridna ägg blifvit värpta af samma fägel, ligger därföre ganska

närä tili hands. — Tre uppmätta, normala kullar uppvisa

följande mätt:

46,1. 45,4. 44,7. 44,3. 44,8. 44,7. 44,6. 44,3.

29,6. 29,4. 29,4. 29,5. 29,0. 30,1. 29,8. 29,9.

44,7. 44,6. 43 ,2. 43,2.

30,3. 29,4. 29,0. 30,4.
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Totanus glareola L.

Förekommer tämligen allmänt pä kärrmarker. Om
varen, ända tili de första dagarne af juni, är han mycket

allmän öfverallt pä stränderna, m en sedermera försvinner

han frän denna lokal. En del fäglar draga utan tvifvel vi-

dare norrut, och de, som häcka pä ön, uppsöka dess kärr-

marker. Här päträffar man honom häekande i midten af

juni, nägongäng redan i slutet af raaj under tidiga värar.

1887: den 10 juni fann jag ett bo med 4 friska ägg

och den 18 juni 4 litet pälegade ägg;

1888: den 8 juni 4 friska ägg^ likasä den 11 juni;

1889: den 28 ma,j 3 ägg och den 7 juni 3 friska ägg\

1890: den 29 maj tre kullar ä 4 friska ägg, den 6 juni

4 friska ägg.

Dimensionerna af en uppmätt kuli presentera sig sä:

38,9. 37,9. 37,6. 36 ,9.

27,3. 2(5,8. 26,4. 27,2.

Actitis hypoleucus L.

Är en mycket säilän förekommande fägel pä ön. Blott

en enda gäng bar jag iakttagit ett par, pä en sandig och

stenig strandsträcka pä Santonen. Detta par häckade här

och hade den 8 juni 1887 3 stycken ägg, som dä voro fuU-

komligt friska. Mig veterligen har drillsnäppan endast par,

tre gänger blifvit anträffad häekande pä ön.

Phalaropns hyperborens L.

1886 den 31 maj iakttog jag första gängen smalnäb-

bade simsnäppan under dess flyttning norrut. Fäglarne voro

samlade i en skock pä omkring 100 exemplar och svingade

sig med särdeles ledig och behagfuU flykt omkring i luften"

för att i nasta ögonblick störta ned i hafvet, der de vackra

fäglarne simmade omkring, vickande med hufvudena. Seder-

mera iakttog jag nastan daghgen större eller mindre flockar

af denna prydliga fägel och ännu den 8 juni sköt jag ett
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exemplar af fägeln ur en flock pä omkring 10 stycken.

Exemplaret var en gammal fägel i full sommardrägt.

Telmatias gallinago L.

Förekommer mera sparsamt. Ägg af arten har jag er-

hällit 1888, dä tvenne kuUar hittades den 29 maj, samt 1889,

da 4 ägg hittades de sista dagarna af maj mänad. Stor-

leken af dessa tre kullar är:

41,5. 41,0 . 40,9. 40,4. 40,1. 40,0.

28,0. 27,8. 27,9. 28,4. 28,9. 28,9.

41,8. 41,8. 41,7. 41,0.

28,3. 28,0. 28,1. 28,2.

Telmatias gallinula L.

Freqvensen i det närmaste lik föregäende arts. Häckande

har arten blifvit anträffad: 1886 den 10 juli 3 ägg, den

1 juli 1889 ett bo med 4 ooh ett med 3 ägg samt den 4 juni

1890. Dimensionerna af tre kullar äro:

39,7. 38,8. 37,5. 39,5. 39,4. 38,7.

28,4. 28,3. 28,0. 28,0. 28,0. 29,0.

38,7. 37,6. 37,4. 37,4.

29,0. 29,1. 28,9. 28,2.

Tringa alpina L.

Af Br. Nylander upptages arten som alhnän pä Karlö!

Denna uppgift synes mig dock särdeles egendomlig, dä jag

ej en enda gäng under de mänga somrar, jag tillbragt pä

ön, päträffat ett enda exemplar af fägeln.

Tringa Temminckii L.

Förekommer tili öfverraskande stort antal pä ön. Han

häckar säväl vid stränderna af den längt inskjutande kyrko-

byviken med sitt bräckta vatten, som i synnerhet pä de vid-

.sträckta hafsstränderna. Tili boplats väljer han här, hvarken
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den sterila, sandiga, ej heller den yppigt gräsbevuxna stranden.

utan älskar en blandning af begge lokalerna, d. v. s. en

högre belägen. torr Strandvall, glest bevuxen med starr och

gräs. Äfven pä närliggande skär förekommer han, oltast

flere par, pä helt smä holmar. Om tiden för artens häckning

upplysa följande data:

J886: 4 ägg i början af juni;

1887: den 13 juni 6 bon med 4 ägg^ 5 af kullarne

voro friska, en legad, den 14 juni 4 friska, den

20 juni 4 starkt legade, den 1 juli 4 legade ägg;

1888: den 1 juni 3 friska kullar ä 4 ägg;

1889: den 15 juni flere kullar ä 4 ägg, den 16 juni

2 kullar ä 4 ägg och 1 ä 3 ägg; den 17 juni 4

-f- 3 ägg; den 20 juni 4 ägg, den 1 juli 4 ägg;
1890: den 8 juni 4 bon ä 4 ägg, den 16 juni 2 bon,

den 20 juni 2 bon:

1891: kullar ä 4 ägg bland annat den 17 och 20 juni.

I en kuUe, där tre af äggen äro fuUkomligt normala, är

det fjerde ägget nastan ofläckadt, Ijust blägrönt.

Fem uppmätta kullar hafva följande dimensioner:

29,2. 29,2. 29,1. 28,0. 29,3. 29,0. 28,7. 28,0.

•20,7. 20,8. 20,4. 20,2. 20,5. 20,9. 20,8. 20,8.

29,2. 29,1. 29,0. 28,8. 27,8. 27,7. 27,5. 27,4.

20,9. 21,0. 21,0. 21,2. 20,6. 20,8. 20,8. 19,9.

27,2. 27,2. 26,8. 26,5.

20,6. 20,6. 20,0. 20,6.

Ortygometra porzana L.

Särdeles öfverraskande är den talrika förekomstcn af

denna sydliga fägelart pä ön. Pä den sydligare delen af

Karlö förekommer han nämligen ovanligt allmänt.

Hvarje gäng jag besökt de med tät Pht-agmites bevuxna

insjöstränderna, har jag värit i tillfälle att hörä hans lätt

igenkännliga läte. Det är isynnerhet pä qvällarne, da solen

redan lutar tili nedgäng och de andra fäglarne (utom Cala-

moherpe schcf>noha")ms) upphört med sin säng, som man pä
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ilere skilda ställen lär höra hans fina stämma. Denna liknar

i förvillande gracl det Ijiid, som uppstär, dä man snabbt

svtänger ett spö i lulten, och upprepas flere gänger efter

hvaraiidra. Oaktadt jag upprepade gänger försökt fä se

själfva fägeln, har dctta dock lyekats mig endast en gäng,

dä fägeln häftigt uppskrämd flög nägra famnar. Desto in-

tressantare var därföre fyndet af ett bo af arten den 8 juU

1887. Detta var byggdt pä en äng, bevuxen med Carex oth

Phmr/inites, och hade tidigare pä vären värit omflutet af

vatten. I kulien, som innehöll 14 ägg, voro en del redan

ganska starkt pälegade, dä deremot andra voro fullkomligt

friska. Dimensionerna af äggen äro:

34,1. 33,7. 33,7. 33,7. 33,6. 33,3. 33,2. 33,1.

25,4. 25,2. 24,5. 24,4. 24,8. 24;7. 24,6. 24,7.

33,0. 32,8. 32,5. 32,5. 32,3. 30,9.

24,7. 24,4. 24,9. 24,5. 25,0. 24,2.

Sommaren 1890 hemtades tili mig tvenne ägg af arten

ehuru jag ej kunde fä säker upplysning om dagen för fyndet

(.,tagna i slutet af juni").

Grus communis Bechstein.

Myeket allmän. Vid den tid om hösten, dä ungarne

blifva förmögna tili längre utflykter, samlas alla öns tranor

vid hafsstränderna, sä att det hör tili de vanligaste före-

teelser att dä träffa pä flockar af 30—50 tranor. Huru all-

män tranan är, framgär dessutom af den rika skörd ägg,

jag erhällit. Under en exkursion den 23 maj 1886 pä-

träffade jag pä endast en versts afständ frän Potti gärd ett

bo af tranan. Det var byggdt midt uti en af den smälta

.snön bildad, 1 kvarter djup, mindre puss. Bomaterialet ut-

gjordes underst af mer än fingertjoka grenar af björk och ai

samt Sphagiiutn; inuti och öfverst var det stora, platta boet

beklädt med finare gräs, mossa och tranbärsqvistar. Vid

upptäckten af boet säg jag de bäda häckiäglarne med ned-

böjda halsar trippande smyga sig bort och först om en hali

timme hörde jag deras mäktiga skri frän närheten af det
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tomma boet. 1887 fann jag bon af tranan pä de stora

karren inne pä öii : den 18 maj 2 friska ägg, den 12 juni

ett bo med ett rötägg och en helt späd dununge samt samma
dag 2 ganska stora och väl försigkomna ungar; 1888 mäste

arten värit mer än vanligt allmän, ty bon af arten hittades

:

den 12 maj 2 ägg, den 21 maj 3 bon med 2 och ett med

1 ägg samt den 24 maj 2 bon med 2 ägg; 1889 anträffades

kullar: den 15 maj 2 bon, den 20, 25 och 26 maj 2 ägg;

1890: den 13 maj 2 ägg, den 15 maj 2 ägg, den 20 maj

tvä bon ä 2 ägg] 1891: den 14 maj 2 ägg, den 18 maj

2 bon ä 1 legadt ägg och ett bo med 2 ägg.

Sex uppmätta kullar hafva följande dimensioner:

106,4.

63,9.
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Anser cinereus Meyer.

Förekommer i ofantligt stort antal. I synnerhet vär

och höst, da äfven vara tvä andra inhemska gäsarter gästa

ön, är antalet af gäss nastan otroligt stort. Men äfven de

individer, som qvarstanna och häcka pä ön, kunna upp-

skattas tili flere hundrade par. Det är intet ovanligt, att

Linder häckningstiden se flockar pä flere tiotal hannar pä
hafsstränderna eller iite i hafsbandet; och da sädana skockar

förekomma rundt kring hela ön, kan man göra sig ett un-

gefärligt begrepp om, huru ofantligt allmän grägäsen är pä
Karlö. Hvad artens häckning vidkommer, tyckes den väljä tili

boplats ganska olika lokaliteter. Ute i öppna hafvet, pä de

smä skären, häckar han, ehuru sällsynt. Ett bo med 2 ägg
hittades den 14 maj 1886 pä en liten stenig ö. Vidare

häckar han i de tili den öppna stranden gränsande busk-

snären, där Salix och Phraf/mites ymnigt växa, samt synner-

ligen talrikt pä de stora, öppna karren inne pä ön. Här

lägger han sinä 3—7 stora ägg i ett ganska konstlöst näste

pä stora öppna eller med smärre buskar och ris bevuxna

tufvor. Med slor hängifvenhet rufvar fägeln och lemnar ej

äggen, förrän man är boet pä nägon aln närä. Sedän un-

garne lyckligen blifvit utkläckta, begifver sig hela familjen ut

tili hafvet, där de sedän ända tili höstflyttningen nastan ute-

slutande vistas. Hvarje qväll komma fäglarne dock upp pä
land, där de afbeta gräset och sofva tili nasta morgon-

Ofantliga excrementhögar beteckna de platser, där en gäs-

familj tillbragt sin natt. I synnerhet da dimmig väderlek

räder, fär man höra gässens kacklande läte öfverallt pä
stränderna, ofta omedelbart vid de gärdar, som hgga närä

stränderna. Vid den tid, dä ungarne nyss äro utkläckta,

jagas de af allmogen upp pä land och fängas, ofta tili flere

tiotal, samt uppfödas och säljas lefvande. Sädana tama gäss

äro utmärkt älskliga djur och blifva snart sin skötares

oskiljaktiga vänner. Redan ett par dagar efter deras till-

längatagande äro de fullkomligt tama och sälla sig med
Stor tillit tili menniskan. Dä de lemnas ensamma, blifva dc

oroliga och ropa ängsligt. Dä nägon bekant menniska sedän

visar sig, komma djuren springande henne tili mötes och



Fägelfaunan pä Karlö 239

snattra och kackla ytterst förnöjda. De exemplar, hvilka

jag iakttagit som fängna, hafva helst ätit Equiseium, Poly-

goniim aviculare, Poa annua och i synnerhet Sonclms olera-

cetcs, af hvilken sistnämnda växt de alltid först förtära blom-

ställningarne och först sedän bladen. Fängna fäglar vanja

sig snart vid helt Ktet vatten och vilja ej själfmant begifva

sig ut att simma. Da man med väld tvingar dem därtill,

ätervända de sä fort som möjligt tili stranden och först

sedän de med väld blifvit tvungna att simma en längre

stund, börja de tvätta sig och plaska af alla krafter.

Angäende tiden för artens häckning har jag antecknat

följande datum:

1886: den 14 maj 2 ägg, den 5 juni 5 ägg, mycket

legade samt 3 ägg med fullgängna ungar;

1887: den 10 maj 4 friska ägg, den 15 maj 7 friska

ägg samt ett bo med 5 och ett med 4 friska

ägg, den 20 maj 5 ägg, den 6 juni 5 friska ägg

(antagl. ny kuli, sedän den första förolyckats)

;

1888: den 10 maj 3 ägg, den 20 maj tvä kullar ä

5 ägg, den 21 maj 2 ägg, den 24 maj 6 ägg,

den 28 maj 5 ägg, den 4 juni 6 ägg;

1889: den 15 maj en kulle pä 7 ägg och 1 pä 3 ägg,

den 18 maj 6 ägg, den 24 maj 5 ägg, den 28

maj 5 ägg, den 1 juni 4 ägg]

1890: den 23 maj 6 ägg:

1891: den 14 maj 7 ägg, den 15 maj 6 ägg.

Af ofvannämnda kullar bifogas här nägra mäti:

85,3. 84,0. 83,9. 83,7. 83,3. 82,8. 82,7.

56,8. 56,5. 57,3. 56,7. 56,7. 56,2. 56,4.

92,2. 91,8. 90,6 . 88,2. 87,4. S5,8.

58,0. 58,5. 57,6. 57,3. 56,8. 57,1.

95,8. 95,5. 92,5. 91,9. 89,7. 93,4. 93,2. 91,4. 91,0. 89,1.

58,8. 57,4. 59,3. 58,8. 58,0. 58,6. 57,3. 57,7. 57,3. 57,1.

85, 2. 84,8. 83,0. 82,5. 82,5. 83,6. 83,5. 80,8 . 80,6. 80,3

60,2. 61,0. 60,4. 62,8. 62,3. 58,4. 57,4. 56,8^ 56,6. 56,9.
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86,3. 83,2. 88,2. 83,0.

57,9. 58,2. 58,0. 56,4.

Anser eiythi-opas L.

Under vär- och höstflyttningarna är fjellgäsen myckel

allmän. Oerhörda skaror tangera da ön och gästa dess

kuster. 1886 qvardröjde tvenne par af arten ovanligt länge

vid öns norra strand. Under en exkursion dit iakttog jag

fäglarne ännu den 5 juni, men sedermera tycktes de dragit

längre norrut; 1890 vistades ett par at arten ännu den 18

juni vid ett grund nordost om ön.

Spatula clypeata L.

Förekommer ganska allmänt. 1887 erhöll jag ej mindre

än 4 kuUar ägg af arten : 9 friska ägg den 8 juni, 7 ägg den

10 juni, 6 ägg den 16 och 7 den 17 juni. Häckningsdata

för 1889 äter äro: 4 ägg den 1 juni, 10 ägg den 13 juni,

6 ägg den 15 juni och 3 ägg den 24 jnni: 1890: fulltaUga

kullar den 12, 15, 27 maj, 9 och 10 juni.

53,4. 53,0. 52,9 . 52,5 . 51,8. 51,5. 51,4. 50,7. 50,5. 48,9.

36,7. 36,7. 37,1736,4^ 36,2. 35,8. 35,7. 35,3. 35,6. 35,7.

57,5. 57,1. 56,6. 56,4. 55,5. 55,4. ? (spetsen krossadj.

35,9. 36,9. 36,6. 37,2. 36,5. 37,5. 37,2.

56,4. 54,7. 54,0. 53,7. 53,4. 52,3.

37,2. 38,2. 36,6. 3(),4. 36,5. 35,6.

54,2. 54,1. 53,8. 52,8. 52,6. 52,1.

35,7. 36,3. 36,7. 35,0. 35,2. 36,3.

Anas boschas L.

Allmän och häckar tidigast af alla andarter. 1886 säg

jag ganska väl försigkomna ungar af arten redanden6 juni,

en tid, da de öfriga Anas- och Fnlif/uk(-a.Yienia. ännu knappt

begynt sin häckning. Om tiden för artens äggläggning har

jag antecknat:
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1887: den 15 maj 3 bon ä resp. 11, 7 och 6 ägg,^

den 5 juni 1 1 ägg med fuUt utvecklade ungar

;

1889: den 28 maj ett bo ä 11 ägg och ett ä 9 ngg;

1890: den 9 maj 8 ägg och dessutom fulltaliga kuUar

den 18 och 20 maj samt 3 juni.

Storleken af 3 kullar är:

60,9. 59,5. 59,0. 59,0. 58,4. 58,2. 58,0. 56,4. 55,0

42,8. 43,4. 43,3. 43,2.
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han sinä ägg, ehuru ganska sent, säsora af följande data pä

fynd af ägg torde framgä:

1887: den G juni 7 nastan friska ägg, den 11 juni

7 ägg, den 13 juni 6 friska och 7 legade ägg,

den 14 6 ägg, den 15 7 friska ägg, den 17 juni

6 friska ägg, den 20 juni 8 ägg;

1888: den 24 maj 5 friska ägg, den 31 maj 5 friska

ägg, den 3 juni 8 friska ägg, den 8 juni 8 ägg,

den 11 juni 7 ägg;

1889: den 11 juni 6 friska ägg, den 13 juni 5 ägg^

den 19 juni 7 ägg;

1890: den 15 maj tvenne bon, samt dessutom kullar

den 16 och 18 maj samt 5 juni.

Tre uppmätta kullar uppvisa följande variationer i mätt

:

58,9. 57,5. 57,2. 57,2. 56,6. 56,6. 54,2 .

38,4. 37,8. 37,3. 35,9. 37,8. 37,4. 36,8.

54,4. 54,0. 53.9. 53,5. 53,1. 52,7. 51,8. 51,5.

37,8. 37,4. 36,8. 38,2. 38,3. 38,0. 37,7. 37,9,

53 ,6. 52,8. 52.5. 52,5. 52,2. 51,7.

39,1. 39,4. 39,4. 39,2. 39,4. 39,6..

Anas crecca L.

Förekomsten nägot sparsammare än öfriga andarter.

Angäende artens häckningsförhällanden har jag blott föl-

jande data antocknade.

1887: den 10 juni 7 ägg;

1888: den 7 juni 8 ägg;

1889: den 28 maj 10 ägg och den 13 juni 6 ägg;.

1890: den 18 maj 7 ägg, 3 juni 6 ägg.

Tre af ofvannämnda kullar halva följande dimensioner:

47,0. 46,9. 46,7. 46,6. 46,2. 46,2 . 46,2. 45,8. 45,7. 45,5.

33,8. 33,3. 34,1. 32,8. 33,4. 33,3. 33,37 33,5. 31,87 32,9,

45,7. 45,7. 45,2. 45,2. 45,1. 45,1. 45,0. 44,8.

33,5. 33,1. 82,9. 33,4. 33,3. 33,1. 33,0. 82,9.
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45,4. 45, 1. 44,5 . 44,0. 43,9. 43,7.

33,3. 32,8. 32,7. 33,0. 83,0. 32,0.

Anas querquedula L.

Enligt Br. Nylander borde artan vara allmän, ja tili

och med allmännare än krickanden i hela trakten af Uleä-

borg, säledes äfven pä Karlö (Se Br. Nylanders förteckning),

.lag har dock ej lyckats öfverkomma nägot exemplar af

ärtan pä Karlö.

Oidemia fusca L.

Mycket allmän. Häckar ej blott vid hafskusten, där

den är talrikast, utan äfven längt upp pä land, ända tili

2—3 verst frän vatten. Sälunda har jag engäng funnit ett

bo af arten i grof tallskog, ungef. 3 verst frän närmaste vatten.

I regeln bygger arten dock ej alltför längt frän hafsstranden.

Vanhgen tillreder han sitt bo under de rishögar, som tili

stort antal finnas pä de rödjade, tili hafsstranden gränsande

ängarna. Hans häckning infaller sent, omkring en vecka

före midsommar, säsom af följande häckningsdata framgär:

1886: den 16 juni 8 friska ägg, den 21 juni likasä

8 ägg;

1887: den 11 juni 7 friska ägg]

1888: den 21 juni 9 friska ägg]

1889: den 18 juni 5 friska ägg;

1890: den 22 juni 5 ägg.

4 uppmätta kullar hafva följande dimensioner:

73,4. 72,9. 71,4. 71,3. 71,3. 71,3. 69,8. 69,6. 68,6.

46,6. 47,7. 48,4. 48,4. 48;2. 47,4. 48,1. 48,4. 47,3.

73,4. 72,6 . 71,9. 71,4. 69,4. 68,8. 68,8.

47,0. 48,0. 47,0. 48,0. 49,3. 49,7. 48,7.

72,0. 70,8. 70,6. 70,0. 70,0. 69,9. 69,6. 66,2.

48,2. 48,7. 48,9. 49,3. 48,7. 49,0. 48,7. 47,8.

71,4. 69,8. 69,0. 68,8. 68,5. 68,4. 68,2. 67,9. 67 ,3.

48,2. 46,8. 48,7. 49,0. 49,0. 49,0. 46,8. 49,4. 49,0.



244 J. AU). Sandman.

Fnligula cristata Stephens.

Vid de raed tät PJiraf/niites bevuxna sjöslränderna förc-

kommer viggen tili ofantligt stort antal. Här bygger han

sitt bo pä nägon antingen pä den närbelägna stranden eller

ute i sjelfva vattnet belägen tufva, cller ocksä tillreder han

bland tät vass sitt bo pä en af honom själf tillagad upp-

höjning. Af afbrutna, korta PhragmUes-siampSir, Scirpvs

lacustris och starrgräs hopfiltar han i vattnet en cylinder-

formig pclare, pä hvars öfver vattnet Hggande ända själfva

nästet finnes. Dä han ofta tillreder sinä bon pä ställen,

där vattnet är ganska djupt, kunna hans nastan ernä en

höjd af ända tili IV2 ^1^5 räknadt frän sjöbottnen tillnästets

rand. Ofta finner man hans bo äfven i de flagor af Scirpiis

,oeh Phraf/mites, som höstfloden drifvit upp pä stränderna

Artens häckning infaller i regeln i början och midten af

iuni. Bland talrika fynd af bon af arten viii jag här

anföra

:

1883: den 12 juli 11 litet pälogade ägg (andra kuli?)

1884: början af juni 8 friska ägg;

1887: den 4 juni ett bo med 6 och ett med 4 ägg,

den 14 juni 5 ägg, den 15 juni 6 och 7 ägg,

den 21 juni 8 och 9 ägg, den 22 juni 7 ägg,

den 23 juni 10 ägg. Alla äggen friska;

1888: i början af juni kullar ä 6, 7, 8, 9 och 10 ägg;

1889: den 8 juni 9 ägg, den 13 juni 14 ägg, den 20

juni 7 ägg, den 28 juni 5 ägg. Alla ägg friska;

1890: den 29 maj 8 och 9 ägg, dessutom fulltaliga kullar

den 2, 10, 19, 30 juni.

Mätten af 5 kullar visa följande difterenser:

62,8. 61,0. 60,3. 59,9. 59,9. 59,3. 58,4. 57,9. 57,8. 57,3 .

42,1. 41,4. 41,9. 41,2. 39,1. 41,5. 40,5. 40,4. 41,0. 41,0.

60,6. 59,6. 59,3. 59
,
3. 59, 1. 58,3. 58,2.

41,5. 41,6. 41,8. 41,5. 41,5. 41,6. 41,4

60,3. 59,4. 59,4. 59,0. 58,8. 58,7. 58,2. 58,1. 58,1.

41,0. 40,6. 40,6. 41,0. 40,1. 40,6. 40,9. 40,8. 40,5.
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59,2. 58,8 . 58,0. 57,5. 56,9. 56,5.

40,8r~4(p. 40,4. 4Ö;4^~40,U. 39,8.

58,1. 57,7. 57,5. 57,2. 56,9. 56,7. 56,5. 56,3.

41,5. 42,2. 41,4. 40,0. 41,6. 41,8. 41,8. 40,7.

Fuligula inarila L.

Denna nordiska Fuli(/ula-'äri förekommer tili ovanligt

.stort antal vid de med Phragmites bevuxna, smä insjöarne

pä ön. Ehuru ej fullt sä allmän, som öns vanligaste dykaiid,

Fuligula cristata, är artens förekomst dock öfverraskande

talrik. Sättet för arten.s bobyggnad är fuUkomligt liknande

det för föregäende art bcskrifna. Nägon skillnad, väre sig

i boets form eller material, har jag ej lyckats finna. Likasä

äro äggen af arten, ehuru de ju i vanliga fall genom sinä

större dimensioner lätt skiljas frän 2igg af Fuligula cristata^

i mänga fall sä förvillande lika ofvannämnda art, att endas^^

den rufvande fägeln kan ge ett säkert utslag i saken. Häek-

ningen infaller samtidigt med Fuligula cristata och Aiias

acuta, livilka jämte Ful. marila alla pä ofvan anförde lokal

häcka i hvarandras omedelbara närhet. Tiden lör häck-

ningen framgär af följandc fynd af bon.

1887: den 4 juni ett bo med 9 '^gg och ett med 1 ägg,

den 13 juni 7 'A^g, den 16 juni 8 B.gg^ den 17

juni 10 ö-gg^ den 2Q juni 6 2Lgg\

1888: den 8 juni ett bo med 8 och ett med 7 friska

B.gg^ den 11 juni 7 och 8 ö.gg\

1889: den 29 maj 11 'Agg, den 13 juni 4 ägg;

1890: kullar den 7 och 16 juni;

1891: den 18 juni 8 digg med fullgänga ungar.

För jämförelses skull bifogas mätten af nägra kullar:

67,0. 65,9. 65,3. 64,1. 62,8. 62,0. 61,7. 61,3. 61,3. 61,1.

44,9. 46,6. 43,8. 43,7. 44,0. 45,l743,8. 43,4. 41,9. 44,4.

66,3. 64,3. 63,4. 63,3. 02,8. 62,3. 62,0. 61,2. 60,5. 60,1. 59,4.

43,1. 42,7. 41,7. 43,7. 41,8. 41,7. 41,3.^43,2. 41,8. 41,6. 41,6.

65,5. 65,2. 64,6. 64,4. 63,0. &2,'i.

44,5. 42,7. 43,2. 43717^44,2. 42,6.
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65,0. 64,7. 64,2. 63,9. 63,3. 63,1. 63,0. 62,8.

43.6. 44,1. 44,3. 44.3. 44,8. 44,2. 44,6. 45,1.

64.7. 62,8. 62,5. 62,0. 61,8. 58,8. 57,2. 56,9.

42,0. 40,1. 42,2. 41,3. 41,9. 42,0. 40,7. 39,5.

63,1. 62,6. 61,6. 61,1. 60,3. 59,2. 58,4. 58,0. 55,1.

44,7. 43,0. 43,7. 43,5. 43,5. 42,3. 43,3. 43,3. 41,9.

62,8. 62,6. 62,6. 62,5. 62,0. 61,9. 61,0. 60,8. 60,8. 59,1 .

41,4. 42,0. 41,2. 41,3.^41,7. 42,1. 41,8. 40,9. 40,0. 40,6.

Fuligula ferinä L.

Redan länge hafva allmogejägarena pä ön pästätt, att

under de senaste fem ären en för trakten ny dykand skuUe

inflyttat tili ön. Enligt den beskrifning de gifva af fägelns

utseende, [,,liknar en stor Ftdif/ula cristata^ men hufvud och

hals äro gulröda, tili färgen päminnande om den hos Anas

jjenelope''^] kan väl knappast äsyftas nägon annan art än

Fuligula ferinä. Jag har dock, i brist pä fullkomligt pä-

litligt material, i det längsta betviflat artens förekomst, tills

jag 1889 fick en kuli 'kgg af arten, 6 tili antalet, tagna den

13 juni närä Syväkari sjö.

Somateria mollissima L.

Som en ganska sällsynt häckfägel förekommer ejdern

pä de smä skären vid, men ej pä själfva Karlö. Härifrän

har jag nämligen 3 gänger erhällit 'digg af arten.

1886: tvenne bon (4 och 5 ''Ägg^., tagna den 25 juni;

1888: ett bo ä 4 'kgg den 1 juni;

1891 : den 22 juni tvä bon (4 och 5 '^g^.

Storleken af tvä uppmätta kullar är:

77,8. 77,5. 77,2. 76,1. 75, 2. 74,8. 74,7. 72,7.

53,3. 52,8. 52,1. 53,6. 53,9. 53,3. 53,5. 53,4.

Mergus merganser L.

Förekommer allmänt. Da större ihäliga träd endast

i ringa mängd förekomma, har storskraken sett sig nöd-
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-sakad väljä alldeles egendomliga platser för sitt bo. Hau

värper nämligen ej blott under större stenar pä hafssträn-

derna ocb under lador, som befinna sig i strändernas närhet,

utan bygger sitt bo allmänt pä vindarne tili rie-byggnader,

säväl längt frän menniskoboningar som i själfva kyrkobyn.

Här är man under äggläggningstiden ofta i tillfälle att om
qvällarne se honom i vida cirklar flyga omkring don bygg-

nad, pä hvars vind han bar sitt näste, ocb i nasta ögon-

blick försvinna genom nägon liten vindsglugg. Det är närä

pä otroligt, genom buru smä bäl den stora fägeln förmär

inpraktisera sig! Uti detta fall öfverträffar han närä pä

knipan. — Som redan sades, är arten mycket allmän, hvilket

äfven torde framgä af de mänga data pä fynd af ägg, som

jag bar antecknade.

1887: den 23 maj 12 friska ägg, den 3 juni 8 friska

ägg, den 5 juni 12 friska ägg, den 12 juni 9

friska ägg^ den 15 juni 8 ägg;

1888: den 22 maj 8 friska ägg;

1889: den 20 maj 10 friska ägg, den 1 juni 3 ägg;

1890: den 12 maj 9 ägg, den 29 ocb 30 maj 10 ocb

12 ägg;
18H1: den 12 maj 10 ägg.

En uppmätt kuli bar följande dimensioner:

62,7. 62,5. 62,5. 62,4. 62,3. 62,3. 61,5. 61,4.

45,2. 45,4. 45,1. 45,0. 44,8. 45,4. 45,8. 45,4.

Mergus serrator L.

Förekomsten lika allmän, som föregäende arts. Artens

Mckning infaller ovanligt sent, vanligen först omedelbart före

•midsommar, stundom mycket senare. 1 likbet med före-

gäende art bäckar han äfven pä de minsta skär i omnejden.

Om hans häckning gifva följande data besked:

1883: den 9 juK 6 friska ägg;

1884: den 12 juli 10 friska ägg;

1885: den 18 juli 6 friska ägg;

1881*) : den 23 juni 10 friska ägg;
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1887: den 13 juni 11 friska ägg och den 18 jimi likasä

11 friska ägg, den IG juni ett bo med 5 ägg af

arten samt 1 ägg af FuL cristata ^)
;

1888: den 15 juni 6 ägg^ den 17 jnni 10 ägg, den 21

juni 8 ägg;

1889: den 21 juni en kuli pä 7 och en pä 12 ägg\
1890: den 20 juni 7 och 10 ägg, den 21 juni 11 ägg, den<

22 juni 14 ägg.

Mätten pä 2 kullar äro:

69,9 . 68,2. 67,1. 66,8. 65,9. 65,7. 64,9. 64,1. 64,0.

45.1. 44,6. 44,0. 44,6. 44,7. 44,7. 45,4. 44,8. 45,4.

69.2. 68,9. 67,6. 67,5. 66 ,8. — 60,0. {Ful. crist.}

43,0. 43,3. 43,7. 43,9. 43,3. — 42,6. (Ful. crist.)

Phalacrocorax carbo L.

Hvarje vär och höst förekommer hafstjädern vid ört

och är aUmänt bekant för allmogen. Själf har jag blott en

gäng värit i tillfälle att iaktaga arten, de sista dagarne af

augusti 1887 pä redden utanför Uleäborg.

Sterna caspia Pallas.

Öfverhufvudtaget är skräntärnan sällsynt; i trakten af

Karlö och pä själfva hufvudön häckar han endast undan-

tagsvis. Under de mänga somrar jag vistats här har jag

nämligen ganska säilän värit i tillfälle att iakttaga honom.

De enda notiser om hans häckning jag hopbragt äro:

1886

1887

1888

2 ägg den 25 juni a ett grund i öns närhet;

2 ägg den 13 juni ä själfva ön;

2 ägg den 1 juni a Kattilankalla grund.

Storleken af 2 uppmätta kullar är:

64,3. 62,6. 61,9. 60,5.

41,5. 41,8. 43,5. 44,9.

1) Detta egeudomliga fall af 2 skilda arters ägg uti samma bo-

tyckes ej vara alldeles enstaka, ty sommaren 18ö7 hittades vid Uleä-

borg ett bo af Ful. marila med ett ägg af Mergus serrator bland

äggen. (Se äfven Larus minutus).
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Sterna hirando L.

Mycket allmän vid hafsstränderna och förekommer

äfven, ehuru sällsynt vid insjöarne. Bland de talrika an-

teckningar om fynd af iigg, som naturligen funnits, viii jag

här blott nämna följande, som gifva en ide om tiden för

aitens häckning.

1886: i början af juni flere kullar ä 2—3 ägg;

1887: den 6 juni o litet legade ägg, den 11 juni 3 le-

gade ägg, den 13 juni 3 bon ä 3 ägg, den 14

juni flere legade kullar samt en olegad kuli ä 2

ägg, tili färgen blähvita, nastan ofläckade;

1888: den 31 maj 2 kullar ä 2 ägg, den 2 juni 3 bon

ä 3 ägg, den 5 juni flere kullar ä 3 ägg;

1889: den 7 juni 3 ägg, den 8 juni 2 ägg;

1890: den 2, i>, 19 och 20 juni kullar a 2 och 3 ägg.

Dimensionerna af nägra varierande kullar äro:

44,7. 43,5. 41,2. 44,4^42,1. 43,5. 43,1.

30,4. 28,8. 30,8. 30,3. 30,7. 31,3. 30,6.

41,0. 41.0. 39,5. 40,5. 40,5. 39,6. 39,0. 38,6.

29,5. 29,4. 29,4. '31,0. 30,1. 30,77 29,1. 30,0.

Tvenne ägg (vindägg) af arten, tagna den 1 juni 1888

äro abnormt smä, storlek:

32,2. 31,5.

22,8. 22,5.

. -, 26,2.
Ett ägg frän sommaren 1889 är ännu nnndre: ^t^q"

Sterna paradisea Bmnnich.

Förekommer i sällskap med vanliga fisktärnan tili ej

ringa antal. Arten väljer dock ej för sin häckning nägon

särskild lokal, utan bygger pä fuUkomligt liknande lokaler,

som fisktärnan. Ehuru rödnäbbade tärnans ägg ju i all-

mänhet genom sinä mindre dimensioner skilja sig frän fisk-

tärnans, är det dock den vid boet skjutna fägeln som i

sista hand ger säkert utslag i saken. Tili följd häraf kan jag
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anlöra endast nägra säkra data pä lynd af ägg af arten

ehuru otvifvelaktigt bland den stora massa tärnägg, som
man under en exkursion längs hafsstränderna päträffar.

finnas flere af rödnäbbade tärnan:

1887: den 11 juni 3 bon ä 3 ägg och ett bo ä 2 ägg,

den 12 juni 2 ägg.

Tre uppmätta kullar hafva följande dimensioner:

39,0. 38,7.
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Dä jag under en exkursion tili sydliga delen af Hanhinen

närmade mig den lilla sjön Syväkari, hörde jag redan pä
längt hali för mig obekanta fogellälen, och dä jag nalkades

sjön, helsades jag tili min öfverraskning och glädje af

en Stor svärm af Larus minntits. Tili en början höUo

iäglarne sig högre upp i luften, men ju mer jag närmade mig

deras häckplats, desto närgängnare blefvo de, och snart hade

jag hela svärmen raed susande vingslag kring mitt hufvud.

Detta var dcn 4 juni. Arten hade dä just börjat sin häck-

ning, ty blott tre af boen innehöllo hvarje 1 Rgg. Alla andra

par af arten höllo pä att bygga sinä bon, ja somliga hade

ännu ej begynt härmed. Boen voro alla, utän undantag.

byggda ute i vattnet, flytande pä vattenytan. Särskildt

tycktes de flagor af Fhrarjmites, som flöto omkring pä vatten-

ytan, eller hade fastnat i högre vass-strän, utgöra en om-

tyckt plats för artens bo. Här hade fägeln dä blott behöft

sammanhopa litet Sdrpus för att halva sitt bo färdigt. En

del fäglar hade däremot byggt sitt bo frän första grunden

själfva. Genom att jag flere dagar ä rad uppehöU mig vid

sjön, var jag i tillfälle att iakttaga, huru fäglarne frän första

början begynte bygga sitt näste. Första tillstymmelsen tili

boet utgjordes af nägra, i form af en hkbent triangel hop-

förda Scirpus-siYkxi. Sedän denna grundstomme var färdig,

begynte fäglarne hopföra, utan nägon synbar ordning, en

hei massa Schyus-^ivkn för att fä en torr och nägorlunda

hög grund för själfva boet, som utgjordes af en anspräklös,

grund fördjupning i det öfverst hopsamlade, fmare Scirpus-

lagret. Päpekas bör, att arten som material tili sitt bo an-

vände endast Scirpus lacustris, ehuru Phragmites och Cari-

ceer funnos i mängd i närheten. — Under de dagar, jag

uppehöll mig vid sjön för iakttagande af arten, hade emeller-

tid de flesta par redan sinä kuUar ä 3 kgg fuUvärpta. Den

6 juni innehöllo flere af boen 2 och 3 kgg och under da-

garne härefter, den 7, 8, 9 och 10, hade snart sagdt hela

irtr^.s-kolonins medlemmar fullvärpta kullar. Beräknad

efter det antal bon, som jag säg, utgjordes kolonin af om-

kring 75 par fäglar, hvilka, dä de bebodde en relativt liten

sjö, med sitt Hfliga och vaksamma vasen gäfvo en särdeles
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lillig prägel at trakten. — Hvad äggen af denna mäsart

angär, likna de i mänga fall i förvillande grad ägg af Sterna

hinindo, och endast skalets struktur är i mänga fall i sista

hand afgörande. Man har pästätt, att gulan hos 'diggQn af

dvärgmäsen skuUe vara ovanligt mörkt gulröd och äggen

därigenom kunna skiljas frän digg af fisktärnan, men detta

synes mig ej halla streck. Vid samma sjö, där dvärgmäsen

häckade, hade äfven nägra par tärnor bosatt sig och gulan

i deras ä.gg var fullkomligt lika mörk, om ej mörkare röd-

gul, än den hos dvärgmäsen. — Den intensiva färgen hos

gulan i fisktärnornas '^gg torde i härvarande fall berott

därpä, att säväl tärnorna som dvärgmäsarne vid ifräga-

varande sjö lefde af tili en stor del samma föda. Hvad

äggens grundfärg och teckning angär, sä är densamma öfver-

hufvudtaget ganska konstant. Grundfärgen är mörkt grön,

stötande mer eller mindre i gulbrunt [grundfärgen mest lik

den hos Numenius urquata] med en ganska tät teckning af

mörka umbrabruna och nägra Ijusare, grävioletta fläckar,

som stundom kring den tjockare ändan samia sig tili en

krans. Bland den mängd af 'iigg (12 kuUar), som jag för

tillfället har tili jämförelse, förekomma flere tili färgen

ganska afvikande kuUar. Äggen i en af kuUarne hafva

grundfärgen Ijust grön, under det en annan kuli äter visar

en mycket mörkt brungul färg, liknande den hos somliga

Lom-ägg. I regeln är skalet hos äggen af vanlig glans, hos

en del päminnande i hög grad om den egendomligt dimmiga

glansen hos Lestris-ägg; en kuli äter har fullkomligt matt

skal. Uti en kuli förekommer bland ägg af vanliga dimen-

sioner ett abnormt litet ägg, af storleken
,;,xq-'

under det

1 ^ ^ •• u ,• V • 42,0. 41,0 rj.
,

de 2 andra aggen halva dimensionerna ^^^—^j^. [Det

abnormt lilla ägget var det i kulien först värpta!] Som ett

egendomligt fall mä anföras, att jag uti ett bo af Larus

miniitus päträffade 2 ägg af L. minutus samt 1 'AggdSPodi-

ceps nibricolUs] Saken kan ej förklaras annorlunda, än att

dopping-arten, hvars bon tili riklig mängd funnos kringspridda
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bland boen af dvärgmäsen, tagit miste pä bo och värpt

sitt ägg i dvärgmäsens, äfven pä vattnet flytande näste.

Storleken af nägra uppmätta kullar är:

45,8- 44,7. 44,0. 44,6. 41,1. 41,3.

30.9. 31,8. 81,5. 29,2. 30,0. 29,0.

44,5. 44,4. 43,0. 42,8. 42,2. 41,8.

30,2. 2y,5. 30,1. 30,8. 31,4. 30,9.

42,0. 41,0. 32,1. 40,5. 40,3. 40,3.

30,3. 29,6. 24,9. 29,8. 30,4. 29,7.

39,7. 39,3. 38,4. 39,4. 38,4. 38,3.

29,7. 29,7. 30,3. 29,1. 29,8. 30,0.

_43,8. 40,2. [54,1 = Pof/. rnbric]

"30,1. 29,4. {3ö^= Pod. rubnc.]

Dvärgmäsen är en särdeles behaglig och sällskaplig

fägel. Oaktadt ett sä stort antal af arten hemtade sin föda

iir samma sjö, där äfven dessutom en hei mängd andra

fäglar [Larns ridihundns, Sterna hirundo, Podiceps, 2 arter,

Fuligida marilct, cristata, Anas acuta o. a.) häckade, säg

jag ej en enda gäng nägon strid emellan dvärgmäsarne. An

simmade de omkring pä vattnet och spisade af de tahika

spiggar, molluscer och crnsfaceer, som insjön hyste, än

snappade de flygande at sig af de talrika trolLsländor, som

befolkade vassen. Hänen och honan rufvade tiirvis och

med Stor hängifvenhet. Vid denna tld, den 6 juni, hade

hafsisen ännu ej fuUkomligt smultit, utan stora isband drefvo

omkring i öns omedelbara närhet. Ofta uppstego derföre

frän hafvet kalla dimmor, som lägrade sig öfver den lilla

sjön och tvungo fäglarne tili särskild päpasslighet. Redan

kl. 6 ä 7 tiden pä qvällen gär hela kolonin tili hvila ocli

först efter soluppgängen, omkring kl. V26 eller 6 pä mor-

gonen, börjar man varsna lif bland fäglarne. Den del af

fäglarne, som ej ligger pä äggen, flyger dä ut för att äta

och aflöser sedän de rufvande fäglarne. Sälunda fortgär

det hela dagen, endast hetaste middagstiden tages en ge-

mensam siesta. Under en sadan rastetid räder en dikls-
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.stillhet vid sjön. Men det behölVes ej mer än en kräkas

kraxande eller en spofs drillande läte, för att det skall

komma lif i kolonin. Först flyger en enstaka fägel upp och

säsnart han gifvit ett Ijud ifrän sig, fylla inom ett ögonblick

kolonins alla medlemmar luften med sitt skri. Är ingen

fara ä färde, lugna sig fäglarne snart och om en stund är

det äter fuUkomligt stilla, tills nägot misstänkligt Ijud äter

bringar oro bland fäglarne. — Sinä utflykter utsträcker

fägeln ända tili den närmast belägna hafsstranden, men
torde där knappt söka nägon föda. — De 1886 häckande

fäglarne hade, i motsats tili förhällandet 1887, häckat vid

den frän hafvet inskjutande, länga kyrkobyviken, som vid

vanligt vattenständ har bräckt vatten Sommaren 1888 har

fägeln ej besökt ön, ett förhällande sä mycket egendomli-

gare, som äfven de par af arten, som 1887 blefvo beröf-

vade sinä ägg, omedelbart lade en ny kuli, den de sävidt

jag har mig bekant fmgo i fred utkläcka. — Sommaren

1889 äterkom emellertid den prydliga dvärgmäsen. Denna

gäng valde den emellertid tili häckplats hvarken närheten

af sött eller bräckt vatten, utan häckade pä öns sydligaste

udde, vid hafvet. Här hittades af arten den ISjuni 3 nästen,

2 bon innehällande 3 ägg och ett bo 2 ägg. Boen voro

byggda pä tufvor pä strandängen. Äfven somrarne 1890

och 1891 har dvärgmäsen gästat ön och häckat pä själfva

hafsstranden pä sydligaste udden af ön. Vid ett besök pä

ön 1891 bestod kolonin af ungef. 15 par och kuUarne voro

fullvärpta den 12 juni (8 bon); ett bo hittades redan den

6 juni.

Uppträdandet af denna ostliga fägelart sä längt norr-

och vesterut synes mig särdeles egendomligt. Uppenbart

är, att de fä par af arten, som 1886 häckade pä ön, voro

vilsekomna exemplar, som vid värflyttningcn ätföljt sinä

släktingar, Lariis ridihundus o. a. Förekomsten af den

Stora mängd individer, som 1887 besökte och häckade pä

ön, tyckes mig böra förklaras sälunda, att de 1886 pä ön

häckande och utkläckta fäglarne under sin flyttning tili sin

ijoläriga boplats lockat en större mängd fäglar att följa sig.

Den totala fränvaron af arten 1888 utesluter ju ej dess
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förekomst vid nägon sjö pä närmaste fastland! Artens äter-

uppträdande 1890 och 1891 motsäger ej heller detta an-

tagande.

Larus ridibundus L.

Förekommer talrikast vid samma sjö, Syväkari, där

dvärgmäsen 1887 var sä allmän. Men äfven vid par andra

sjöar, vid Hanhisalmi och Matikanjärvi, förekommer han i

enstaka par. Under det dvärgmäsen dock endast under de

senaste ären besökt ön och häckat här, har däremot skratt-

mäsen i flcre ärtionden värit en medlem af faunan pä ön.

Han päminner i sitt vasen och beteende ganska mycket om
dvärgmäsen, med hvilken han lefver i bästa sämja, ehuru

hvardera begagna samma fiskevatten. Han är dock mycket

djärfvare, än den hila dvärgmäsen, och närä nog anfaller

den som nalkas hans bo, isynnerhet dä äggen äro länge

rufvade. Boet, som är ganska stort, bestär tili hufvudsaklig

del af en massa oordentligt sammanhopad Phragmites^ nägra

Scirpus Bivkn och enstaka Cariceer. Dä skrattmäsen häckar

proportionsvis tidigt, tidigare än alla andra mäsarter [utom

L. argentatus\ och boet anlägges i grimdt vatten, hvars

niva under värsommarens lopp sänker sig betydhgt, komma
boen att om sommaren te sig som stora, i ögonen lätt fal-

lande Phragmites högar. Hans häckning infaller, som sagdt,

tidigt, strax dä isen smält i de smä sjöarne. Den 4 juni

1887, dä dvärgmäsen ännu höU pä med att bygga bo, hade

han redan nastan fullt utkläckta ungar. Närmare detaljer

om hans häckning gifva följande data pä fynd af Sigg.

1886: den 29 och oO maj flero kullar ä 2 och 3 digg\

1887: den 25 maj 2 friska digg, den 4 juni 3 bon med

3 digg, äggen nastan utlegade, den 18 juni 2 friska

^.gg (ny kuli!):

1888: den 22 maj 7 kullar med 3 friska di%g\

1889: den 28 maj 2 bon ä 3 'digg, litet legade;

1890: funnos ännu 2 par af arten vid ön, (häckade

den 24 maj), men sommaren

1891: var arten totalt försvunnen.
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Aggens storlck framgär af följande uppmätta kullar:

55,3. 55,2. 54,7. 55,2. 52,5. 50,9.

35,9. 37,1. 37,5. 39,5. 37,7. 38,4.

54,2. 53,2. 51,6. 53,8. 53,0. 50,2.

38,8. 38,4. 38,8. 37,2. 37,0. 36,4.

52,5. 52,4. 49,8. 51,9. 51,7. 49,6.

34,6. 34,2. 36,3. 37,8. 38,1. 38,1.

57,2. 53,0. 52,8. 51,0 .

38,6. 37,3. 36,3. 38,0.

51,5. 50,2.

36,5. 36,4.

Larus caniis L.

Förekommer tili stor mängd, säväl vid insjöarne, som
i synnerhet vid hafsstränderna och pä de kringliggande skären.

Han bygger sitt bo säväl pä marken, som pä de stenar,

hvilka pä somliga ställen finnas kringspridda pä stränderna

och ute i vattnet. Som en särdeles egendomlig plats för

artens bo viii jag anföra, att jag flere gänger päträffat arten

häckande pä takct af de lador, som tili stor mängd finnas

pä strandängarne. Boet har dä i hvarje fall befunnit sig

pä äsen af ladans halmtak^). Som exempel pä en ännu

mera egendomlig boplats mä anföras, att tili migsommaren
1886 hemtades en kulle ä.gg af arten, hvilka ägg enligt upp-

gift af hittaren voro tagna iir ett bo, byggdt i en liten

martall, som växte emellan tvä mindre insjöar, belägna

blott nägra tiotal famnar frän hvarandra. Jag betviflade i

det längsta uppgiftens riktighet, men sedän jag erfarit, att

äfven annorstädes bon af fiskmäsen blifvit funna i träd^),

^) Enligt allmogens uppgift skall fiskmäsen bygga sitt bo sä för

att undgä räfvarne, som nattetid gä ut pä. stränderna pä äggplundring.

^j R. Elgenstjerna fann nämligen sommaren 1885 pä en liten

holme i Turinge sjö i Stockholms Iän i toppen af en tali, pä en lurf-

vig gren ett fiskmäsbo med 2 närä fullvnxna ungar. [Se Svenska Jägar-

förbundets tidskrift, 188G, l:sta häftet.]
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•inäste jag numera sätta tro tili uppgiften. Angäende tiden

för artens häckning liar jag antecknat.

1883: den 8 juni 3 friska ägg samt 1 legadt, den 12,

20, 26 och 30 juni 3 litet legade ägg:

1884: i början af juni flere kuUar;

1885: likasä;

1886: den 24 och 29 maj 3 ägg, den 4 juni 3 'ägg\

1887: den 4 juni 2 ägg, den 10 juni 3 bon med 3 ägg,

den 13 juni ett bo med 2 och ett med 3 ägg,

den 14 juni 3 litet legade ägg, den 18 juni 2

friska ägg;

1888: de sista dagarne af maj och början af juni flere

kullar ä 3 och 2 ägg;

1889: den 20 maj 3 ägg, den 23 maj 3-f-3 ägg, den

26 maj 3 ägg, den 3 juni 3 ägg, den 4 juni 3

ägg, den 6, 18 och 21 juni 3 ägg;

1890: den 15, 16, 18 (10 bon), 19 maj, den 6, 12 och

15 juni kullar ä 3 ägg;

1891: 2 bon ä 3 ägg den 11 juni, flere bon med starkt

legade ägg den 18 juni.

Storleken af fiskmäsens ägg framgär af följande 5 upp-

raätta kullar:

64,2.
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1886: den 25 juni voro kullarne fuUtaliga och en del

redan ganska starkt legade;

1888: redan den 1 juni voro kullarne fuUtaliga;

1890: flcre kullar den 23 juni;

1891: flere kullar den 22 juni.

Mätten af sex kullar representera sig sälunda.

71,3. 68,3. 66, 7. 67,6. 65,9. 64,2. 75,5. 71,8.

47,1. 45,9. 44,5. 45,5. 47,0. 44,0. 48,7. 46,4.

61,7. 60,3. 57,5. 69,5. 68,7. 64,5. 69,5. 68,8.

45,9. 45,7. 46,8. 48,2. 46,1. '47,8. 46,4. 47,8.

Larus eburneus Phipps.

Sommaren 1887 togs ett exemplar af arten lefvande

ute vid nägra hafsskär norrom Karlö. Exemplaret hölls

sedän i fängenskap i Uleäborg ända in i September mänad,

da det aflifvades. Fägeln befinner sig nu i univcrsitetes

samlingar.

Larus argentatiis Brunnich.

Vid Hanhisjärvi, ett kärr med inströdda smärre öppna

vattensamlingar, häckar grätruton pä i vattnet befmtliga

stenar eller pä tufvor i karret. Detta är den enda häck-

plats för arten pä ön.

Angäende artens häckning föreligga endast följande

data.

1886: i slutet af maj en kuli pä 2 ägg;

1887: den 15 maj 3 kullar friska ägg]

1888: den 20 maj 2 kullar friska ägg;

1889: den 18 maj 3 ägg, den 28 maj 3 ägg, den 4

juni 3 ägg;

1890: den 13 maj 2 ägg, den 20 maj 2 ägg;

1891: den 16 maj 3 bon ä 3 ägg.

Dimensionerna af äggen framgä ur följande 5 kullar.

82,7. 79,1. 78,9. 82,0. 79,5. 79,3.

53,7. 53,9. 52,5. 53,4. 53,4. 53,8.
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80,0. 77,5. 74,9. 79,5. 78,0. 77,8.

52,9. 52,0. 53,3. 54,4. 54,8. 53,2.

78,0. 77,0.

52.0. 52,5.

Larus marinus L.

Huravida hafstruten i Bottniska viken gär sä längt

norrut, som tili Karlö, har jag ej med säkerhet kunnat be-

stämma. 1889 erhöU jag emellertid 2 ägg, som med största

sannolikhet tillhöra denna art. De äro tagna pä ett grund

närheten af ön den 20 juni 1889 och hafva följande

dimensioner:

76.1. 70,7.

49,4. 50,5.

Lestris cepplms Brtinnicli.

Ganska allmän häckfägel, säväl pä själfva hufvudön,

som äfven i enstaka exemplar pä de smä hafsgrunden.

Tili häckningsplats väljer spetsstjärtade labben i regeln en i

hafvet utskjutande, gräsbevuxen udde, där han dä lägger

sitt bo pä en torrt belägen plats. Boet är särdeles an-

spräklöst och bestär ofta blott af en grund, platt urgröp-

ning i stranden. Stundom fmner man en ansats tili bo-

material i form af enstaka grässträn, täng o. s. v. Pä Karlö

lägger labben aldrig mer än 2 ägg, dessa ofta synnerligen

varierande i samma bo säväl tili form som färg. Stundom
kunna de blott med loup särskiljas frän ägg af Larus canus,

hvilka de ibland i förvillande grad likna. Äggen utmärka

sig dock vanligen genom en matt glans, som är alldeles

säregen för säväl spetsstjärtade, som fjäll-labbens ägg. Artens

häckning infaller senare än ivar«s-arternas, i midten och

slutet af juni, säsom af följande fynddata framgär.

1884: i början af juni 1 olegadt ägg;

1886: i midten af juni 2 ägg;

1887: den 31 maj 1 friskt ägg, den 13 juni 1 litet

pälegadt ägg, samma dag 2 litet pälegade ägg,

den 18 juni 2 legade ägg;
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1888: den 12 juni 2 ägg, den 15 juni 2 ägg]

1889: 2 ägg den 1, 4, 6, 15 och 20 juni;

1890: fulltaliga kullar den 28 maj, 8, 15, 16 och 20

juni;

1891: fulltaliga kullar den G, 7 och 12 juni.

Mätten af nägra kullar äro:

65,7. 60,8. 62,4. 58,1 .

39,1. 38,8. 42,2. 40,3.

60,6. 60,1. 58,6. 55,9. 57,6, 56,9.

"387l. 38,4. 41,3. 40,07 40,0. 39,4.

Podiceps cristatus L.

Visserligen har jag ej värit i tillfälle att skjuta nägot

enda exemplar af arten, men da bland den mängd kullar

af dopping-ägg, som jag erhällit, finnas somliga med dimen-

sioner, som fullkomligt stämma öfverens med dem för skägg-

doppingen, häller jag för särdeles troligt att arten förc-

kommer pä ön.

Podiceps griseigena Boddaert.

Allmänt förekommande, ehuru hufvudsakligast vid Sy-

väkari sjö. Blott en enda gäng har jag anträffat honom

annorstädes, vid Hanhisalmi, och da blott i nägra exemplar

(häckande). Underligt nog tyckas de bäda pä ön förekom-

mande dopping-arterna ej trifvas vid .samma sjö, ty vid Sy-

väkari, där Pod. griseigena förekommer sä allmänt, har jag

endast ett är anträffat Pod. mu-itus och da blott i nägra

fä par. — Artens häckning infaller i juni; följande data pä

fynd af ''ägg fmnas antecknade.

1886: den 30 maj flere bon, men ännu med blott 1 ä

2 digg, fulltaliga voro kuUarne däremet den 6, 7

och 8 juni, da somliga bon innehöllo 4, andra

äter 5 och 6 2igg]

1887: fulltaliga kullar (4, 5 och 6 hgg) den 4 juni,

samt dagarne därefter;
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1888: i börjaii af juni flere kallar, olegade ägg ännu
den 24 juni (andra kuli?);

1889: kullar ä 4, 5 och 6 ägg den 28 maj, den 8 och

20 juni;

1890: den 18 maj ett bo, den 5, 19 (3 bon) och 30

juni flere bon.

Storleken af nägra uppmätta kullar är:

56,0. 53,3. 52,0. 51,2. 51,1. 55,8. 55,8. 54,7. 53,5.

35,8. 34,9. 34,3. 34,7. 36,3. 34,4. 33,7. 34,8. 34,4.

55,7. 54,8. 54,0. 53,8. 52,5. 55,4. 54, 1. 53,8. 53,7. 53,3. 53,2.

36,4. 34,7. 36,4. 36,4. .35,4. 36,5. 36,0. 35,9. 36,0. 35,2. 35,0.

54,6. 54,4. 53,0. 52,8. 51,9. 53,1. 52,8. 52,3. 50,6.

35,8. 35,6. 35,7. 34,7. 34,0. 34,9. 34,0. 35,4. 35,3.

Podiceps auritus L.

Förekommer ännu allmännare, än föregäende art,

isynnerhet vid den lilla sjön Matikanjärvi. Här har jag

under en dag räknat ända tili mellan 40 och 50 bon af

arten. Vanliga äggantalet är 4, 5 och 6, endast en gäng

har jag i ett bo funnit 8 ägg. Aggen, som vid värpningen

äro nägot .sä när hvita, antaga under rufningen en alit in-

tensivare rödbrun färg, sä att de ofta före utkläckningen

äro starkt eldfärgade, ett förhällande, hvars orsak torde fä

sökas i insjöns starkt järnhaltiga vatten. — Tiden för häck-

ningen infaller nägot tidigare än hos föregäende art, i slutet

af maj och början af juni. Ägg äro anträffade:

1886'. den 29 maj flere kullar ä 4, 5 och 6 ägg, hkasä

den 30 maj, den 6, 8 och 11 juni;

1887: den 7, 8 och 9 juni flere kuflar;

1888: i början af juni flere kuflar;

1889: den 7 juni kullar ä 4 och 5 ägg, den 6 juni

5 ägg, den 8 juni 3 ägg:

1890: den 24 maj flere bon ä 4, 5 och 6 ägg.

Fyra uppmätta kullar uppvisa följande differenser i

mätt:
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46,2. 44,4. 43,7. 43,0. 42,1. 41,8. 41,8. 40,9.

30,2. 30,6. 30,4. 30,7. 30,6. 30,7. 30,6. 29,4.

43,7. 43,4. 43,2. 41,8.

30,4. 30,3. 30,2. 29,1.

46,3. 46,0. 45,9. 45,8. 45,3. 45,0.

31,3. 30.5. 30,5. 30,6. 30,0. 31,8.

47,3. 45,5. 44,3. 44,2. 42. 8.

31,0. 30,3. 30,2. 29,4. 31,3.

Colymbus arcticus L.

Gan.ska allmänt förekommande häckfägel vid de smä

skogssjöarne, synnerligast pä öns vestra del. Här lägger

han i slutet af maj och början af juni sinä 2 stora ägg pä

nägon strandtufva. — Om tiden för häckningen finnas bland

minä anteckningar följande data:

1886: den 6 juni 2 ägg;

1887: den 31 maj 2 ägg;

1888: den 12 juni 2 ägg;

1889: den 14 juni 1 ägg.

Dimensionerna af nägra kullar aro:

92,0.
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1889: den 11 juni 2 agg., den 24 juni 2 ägg:

1890: den 29 maj 1+2 ägg, den 6 juni 1 ägg, den

10 juni 3 bon ä 2 ägg.

Mätten af sex uppmätta kullar äro:

77,5. 76,2. 16,4. 75,2. 74,3. 73.6,

48,3. 48,6. 47,7. 47,0. 45,4. 45,0.

74,3. 71,5. 71,2. 71,0. 70,0. 69,0.

45,6. 45,9. 43,7. 44,7. 48,4. 48,6.

Uria giylle L.

Förekommer endast i nägra fä exemplar som häck-

Tägel pä själfva hufvudön, där lämpliga häckningsplatser för

honom höra tili sällsyntheterna. Däremot är hans förekomst

pä skären i öns omnejd, särdeles norrut, mycket talrik.

Pä alla öar med större och mindre stenrösar är han en vanlig

företeelse och förekommer i sällskap med alkan tili hun-

dradetal. Han lägger här under stenarne sinä 2 ägg, som

bäst päträffas veckan före midsommar, dä artens egentliga

häckningstid infaller. Sä voro exempelvis sommaren 1889

kullarne fulltaliga och friska den 19, 20 och 21 juni. Likasä

1890 den 22 juni. Af nägra 1889 tagna kullar följa här

jiägra mätt:

62,4.

41,4.
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färder är väl äfven hufvudorsaken tili, alt aiien aftagit i tal-

rikhet, Men ännu kan man pä artens älsklingstillhäll pä en

förmiddag raed lätthet samia ihop öfver hundrade stycken

ägg. Dessa ägg, hvilka som bekant i förhällande tili fägelns

kroppsvolym äro ofantligt stora, variera tili färgen alldeles

otroligt. Grundfärgen varierar frän helhvit, genom Ijust

grönhvit och Ijusröd tili rödbmii. Teckningen utgöres af än.

smä, än kolossalt stora fläckar af Ijusare eller mörkare röd-

brun färg samt Ijusa, violetta skalfläckar. Häckningen in-

faller veckan före midsommar. 1890 voro äggen lagda den

22 juni och 1^91 den 21 juni. — Dimensionerna af de ganska

olika stora äggen framgär af följande serie mätt:

80,7. 79,8. 79,7. 79,0. 78,6. 77,1. 76,5. 76,4.

49,0. 49,5. 49,0. 48,2. 47,7. 47,7. 49,0. 48,5.

75,9. 75,5. 75,1. 75,0. 75,0. 74,4. 73,5. 73,0.

52,4. 49,6. 50,9. 50,9. 46,1. 50,1. 46,9. 48, K

72.7. 71,5. 72,0. 70,8

47.8. 47.5. 47,3. 47,7.



Iiialles äro säluuda iakttagiia uät^ot öfver 100 arter.

Af (lessa häcka:

Luscinia phceniciirus,

Saxicola cenanthe,

„ ruhetra,

Turdus musicus,

„ iliacus,

,,
pilaris,

Phyllopseustes trochilus,

Muscicapa grisola,

Parus horealis,

Motacilla alba,

Antlius pratensis,

„ trivial is,

Corvus cornix,

Passer domesticiis^

Frmgilla caelehs,

„ linaria,

Emheriza citrinella,

„ schoiniclus,

Hirujido rustica,

„ urbica,

Alauda arvensis,

lynx torquilla,

Cuculus canorus,

Falco cesalon,

Pandion haliaetiis,

Tetrao urogallus,

Lagopus albus,

Charadrius hiaticula,

AUmänt:

Hcematopus ostreologus,

Numenius arquata,

Machetes pugnax,

Totanus calidris,

,,
glareola,

Tringa Temminckii,

Grus communis,

Anser cinereus,

Anas boschas,

„ penelope,

„ acuta,

,, crecca,

Oidemia fusea,

Fuligida cristata,

„ marila,

Mergus merganser,

„ serrafor,

Sterna hirundo,

harus minutus,

,, ridibundus,

„ canus,

,, fuseus ^

Podieeps griseigena,

,, auritiis,

Colymbus arcticus,

,, lumme,

Uria grylle,

Alea torda.
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Mindre allmänl:

Calamoherpe schoenobcenus, Äsio accipitrinus,

Motacilla flava,

Corvus corax,

Fringilla montifringilla,

Fyrrhula rubicilla,

Emberiza horttilana^

Picus major,

,, minor,

Falco peregrimts,

tinnunculus,

Sylvia curruca,

Hirundo rijKiria,

Falco suhbuteo,

Vanellus cristatus,

Strepsilas interpres,

Telmatias gallinago,

„ gallumla,

Ortygometra porzana,

Spatula dypeata,

Sterna arctica,

Larus argentatiis,

Lestris cepplius.

Sällsynt:

Actitis hypoleucus,

Numenius phoeopus,

Somateria mollissima,

Sterna caspia.

Endast en gäng funna häckande:

Luscinia rubecula, Fringilla chloris^

Sylvia hortensis, Plectrophanes nivalis,

Calamoherpe fluviatilis, Sumia uhila,

Parus coeruleus, Ortygion cotiirnix,

Tharraleus modularis, Fidigula ferinä.
Foxia curvirostraj

Följande arter liäcka med säkerhet, ehuru bon
ännu ej blifvit funna:

Parus major, Aqvila chrysaetus,

Fringilla spinus, Haliaetus albicilla,

Ämpelis garruliis, Syrnium fimereum,

Picus martiiis, Starna perdix.

Blott en gäng iakttagna äro:

Plectroplianes lapponicus, Coracias garrula.

Syrnium uralense (?)

Periodiskt förekommer:

Cypselus apus.



Förteckuiug öfver de fägeJarter, soiii liäcka pa iiärmaste

fastland, meu ej blifvit fimiia pä Karlö.

Följande arter äro vanliga pä närmaste fastland

och häcka där men äro veterligen ej anträftade

pä ön.

Regulus cristatus, Picus tridactylus,

Muscicapa atricapilla, Tetrastes bonasia,

Cleptes pica, JPernis apivorus,

Garrulus glandarius, Biiteo vulgaris.

Följande arter äter äro ej iakttagna, men äro miss-

tänkta att förekomma pä ön.

Sylvia cinerea, Charadrius curoniais,

Certhia fatniliaris, Anas qverqvedula,

Loxia pityopsittacus, Lariis marinus,

Ashir nisus, Podiceps cristatus.



Förteckniiig ölVer de skilda fägelarteriias folkiiamn.

Liiscinia phoenicnrus, Punapyrstö, Leppäkerttu.

Saxlcola cenanthe, Kivitasku, littasku.

„ ruhetra, Pensastasku.

Turdus musicus, Yölintu.

„ iliacus, Rastas, Punasiipirastas.

„ pilaris^ Rätyrastas, Räkättirastas.

Phyllopseustes trochiltis, Pajutuikkinen.

Calamoherpe schoenohmmis^ Satakieli.

Parus major, Talitiainen.

„ horealis, Pakkastiainen, Pakkastiitinen.

Motacilla alba, Västäräkki.

„ Jiava, Keltavästäräkki.

Änthus pratensis, Heinäpeippo.

Corvus corax, Korppi.

„ cornix, Vares.

Cleptes pica. Harakka.

Loxia (begge arterna), Ristinokka, Käpylintu.

Pyrrhula rttbicilla, Tuunherra.

Passer domesticus, Kottarainen, Paskahottinen.

Fringilla coelebs, Pinkki.

„ inontifringilla, Peippo, Härkä- och Korpipeippo.

„ linaria, Varpunen, Punapää.

„ spinus, Kröönsiska.

Emberiza citrinella^ Keltasirkka, Peltopeippo.

„ horhdana, Peltopeippo.

„ schoeniclus, Kattilansangansoittaja.

Plectrophanes nivalis, Pulmunen, Pulmukainen.

Hirundo riistica, Latopääskynen.

„ tcrbica, Rästäs- och Nurkkapääskynen.

„ riparia, Törmäpääskynen.

Ampelis garridus, Tilhi.

Alauda arvensis, Leivonen.
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Picus martius, Palokärki.

„ major, Iso tikka.

„ minor, Pikku tikka.

lynx torqvilla, Pikku piippihaukka.

Cucidiis canonts, Käki.

Cijpselus apus, Tervapääskynen.

Falco peregrinus, Suorsa- och Koppelohaukka.

„ cesalon, Hiirihaukka.

Aqidla chrysaetus, Kotka.

Pandion haliaetus, Kalakokko ocli Kalasääski.

Sumia ulula, Kissapökkö.

Äsio accipitrinus, Hiirikissapökkö.

Tetrao urogallus, cf Metso, $ Koppelo.

„ tetrix, Teeri, Teiri.

Lagojms albus, Metsäkana.

OrUjgion coturtiix, Peltopyy, Peltokana.

Charadrius hiaticida, Tylli, Rantatylli.

Hcematopus ostreologus, Pliiski.

Strepsilas interpres, Karikukkonen.

Vauellus cristatus, Tukkahyyppä.

Nutnenius arquata, Kuovi, Iso kuovi.

„ pJioeopus, Pohjaskuovi.

Machetes pugnax^ Harja-, Heltta- och Pörrökukkonen.

Totamis ccäidris, Iso- och Punajalkakukkonen.

,,
glareola, Suo- och Heinäkukkonen, Liro.

Äctitis liypoleiiciis^ Ranta- och Järvisipi.

Phalaropus hyperhorens, Merikara.

Telmatias gallinago, Iso vanha-piika.

„ gallinula, Pikku vanha- piika.

Tringa Temminckii, Sirriäinen.

Ortygometra porzana^ Kahilarääkkä.

Grus communis^ Kurki.

Cygnus musicus^ Joutsen.

Anse7' cinereus^ Hanhi, Komohanhi.

„ ertjtliropus^ Kiljukas, Kiljuhanhi.

Sp)atida clypeata^ Lapasuorsa.

Änas hoschas, Suorsa, Kirsisuorsa.

Anas penelope^ Haapana.
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Änas acuta, Uitti.

„ crecca, Tavi.

Oidemia fusea ^ Wartti.

FuUgula cristata. Wärry, Tavallinen värry.

,, marila, Iso värry.

„ ferina, Keltapää- och Punakaula värry.

8omateria moUissima, Haahka.

Mergus merganser^ Meri- och Iso koskelo.

„ serrator, Tukka- och Pikkukoskelo.

Phalacrocorax carbo, Merimetso.

Sterna caspia, Räyskä.

„ hirundo, Tiiro, Kalatiiro.

Larus minutus^ Nääkättäjä.

„ ridibundus, Koppatiira.

„ fuscus, Silahkalokki, Silahkaloue.

Larus argentatus, Siikalokki, Siikaloue.

Lestris cepphus^ Pasko.

Podiceps griseigena, Karanka.

,, auritus^ Pikku persejalka.

Colymbus arcticus^ Tohero.

„ lumme, Kaakkuri.

Uria grylle, Risko, Riskilä.

Alea torda, Jura.



Auteckniiigar om flyttfaglanias aukomst*) tili Karlö,

hufvudsakligast lör areii 1890 ocli 1891.

Luscinia suecica L. 23 inaj 1886 (flere par), 6 juni 1886
(nägra par).

,, phoenicurus L. 1 maj 1890, 13 maj, 14 maj 1891.

Saxicola oencmthe L. 1 april 1890, 2 maj, 11 maj 1891.

Ttirdus musicKs L. 1 maj 1890, 27 april, 29 april 1891.

„ iliacns L. 21 april 1890, 28 april 1891.

„ ^9^7ar^/s L. 15 april 1890.

Phyllopseiistes trocMlus L. 3 maj 1890.

Calmnoherpe schoenohcenus L. 6 juni 1887 (allmänt anländ).

Motacilla alha L. 15 april 1890, 20 april, 21 april 1891.

„ flava L, 13 maj 1891.

Änthiis pratensis L. 21 april 1890, 27 april 1891.

„ trivialis L. 20 april 1891.

Corvus cornix L. 20 mars 1890, 2 april 1891.

Fringilla ccdebs L. 5 april 1890, 15 april, 18 april 1891.

„ montifringilla L. 23 april 1890, 5 maj 1891.

Emheriza citrinella L. 5 april 1890, 4 april, 8 april 1891.

Plectrophanes lapponicush. 7juni 1887 (5 enstaka;häckande?)

„ nivalis L. 18 mars 1890, 20 mars, 1 april 1891-

Hirundo rustica L. 11 maj 1891.

w-hica L. 13 maj 1890, 15 april, 18 april 1891.

AmpteMs garruliis L. 23 april 1891.

Alauda arveusis L. 19 mars 1890, 12 april, 13 april 1891.

Ii/nx torqvilla L. 6 maj 1891.

Cucidiis canorus L. 27 maj 1886, 13 maj 1890, 20 maj 1891.

Falco peregrinus Tunst. 6 april 1890, 24 april 1891.

„ cesalon Tunst. (och tinnunculus) 14 april 1890, 25 april

1891.

*) Anmärkas bör, att vären 1890 var ovanligt tidig, 1891 äter

ovanlifft sen.
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PandioH haliaettis L. 3 maj 1801.

Charadrins hiaticula L. 23 maj 188G (allmänt anländ).

,,
apricarius L. 29 april 1^91.

Hcematopus ostreologiis L. 1 maj 1890, 2 maj, 10 maj 1891.

Vanellus cristatus M. et W. 19 april 1890, 29 april 1891.

Numenius arquata L. 25 april, 26 april 1891.

,,
lohceopiis L. 11 maj 1891.

Machetes pugnax L, o maj 1890, 4 maj 1891.

Totanus calidris L. 3 maj 1891.

,,
glareola L. 8 maj 1891.

Phalaropus hyperhoreus L. 31 maj 1886 (hundradetal), 8jum
1886 (circa 10 par), 12 juni 1891.

Telmatias gallinago L. (g:nula?) 23 april 1890, Imaj, 6 maj 1891.

Ortygometra porzana L. 6 juni 1887 (allmänt anländ).

Grus communis Bechst. 16 april 1890, 15 april, 20 april 189]

Cygnus musicus Bechst. 30 Mars 1890, 12 april, 14 april 1891

Anser cinereus Meyer, 21 april 1890, 19 april, 23 april 1891

„ Temminckii Boie. 5 juni 1886 (ett försenadt par), 18 juni

1890, ett par vid ett grund i öns närhet, 11 maj

12 maj 1891.

Spahda clypeMa L. 5 maj 1891.

Anas hoschas L. 4 april 1890, 19 april, 25 april 1891.

„ penelope L. 23 april 1890, 30 april, 10 maj 1891.

„ acuta L. 23 april 1890, 29 april, 30 april 1891.

„ crecca L. 23 april 1890, 30 april 1891.

Oidemia fusea L. 27 maj 1891.

Fidigida cri.stata Steph. 1 maj 1890, 8 maj 1891.

Glaucion clangida L. 22 april, 27 april 1891.

Mergus merganser L. 24 april 1890, 28 april, 29 april 1891.

„ serrator L. 2 maj 1891.

Ster7ia hirundo L. 24 april 1890, 16 maj, 19 maj 1891.

Larus mimiUts Pallas, 19 maj 1890.

„ canus L. 21 april 1890, 27 april, 29 april 1891.

„ fuseus L. 23 april 1890, 8 maj 1891.

„ argentatus Briinn. 23 april 1890, 18 april, 24 april 1891.

Colymhus lumme Briinn. 24 april 1890.
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Genom bokhandeln kunna följande häften af Sällskapets

publikationer erhällas

:

Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förliandlingar
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